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ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი 

გლობალური დათბობის პოტენციალი (გდპ) - უგანზომილებო სიდიდე, რომელიც 

ახასიათებს ცალკეული სათბურის აირის ეფექტურობას სათბურის ეფექტის გამოწვევის 

თვალსაზრისით. ამ სიდიდის ერთეულად პირობითად მიღებულია ნახშირორჟანგის გდპ. სხვა 

სათბურის გაზებისთვის მისი მნიშვნელობა ფართო ფარგლებში იცვლება და შეადგენს, 

მაგალითად, მეთანისთვის 21, ხოლო აზოტის ქვეჟანგისთვის 310. გდპ გამოიყენება სხვადასხვა 

სათბურის გაზების რაოდენობის CO2-ის ეკვივალენტში გადასაყვანად. მაგ. 1 ტონით მეთანის 

შემცირება ეკვივალენტურია 21 ტონით CO2-ის ემისიის შემცირებისა (21ტ CO2 ეკ). 

ანალოგიურად, 1 ტონით N2O-ის შემცირება ეფექტურობით ტოლია 310 ტონით CO2-ის 

შემცირებისა (310ტ CO2 ეკ). 

საპილოტო პროექტი - პროგრამის ფარგლებში წარმოებული პირველი საცდელი 

პროექტი, რომლის ძირითად მიზანს შეადგენს შერჩეული მეთოდიკისა და ტექნოლოგიის 

აპრობირება და დახვეწა, აგრეთვე წინასწარი შედეგების ანალიზი და პროექტის სავარაუდო 

ეფექტურობის შეფასება. საპილოტო პროექტის შესრულებისას მიღებული შედეგები 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს პროგრამის შემდგომი განხორციელების გზებსა და 

საშუალებებს.  

კონსერვატიული შეფასება - ფრთხილი, ყველაზე დაბალი / მოკრძალებულ შედეგებზე 

ორიენტირებული შეფასება. 

სათბურის გაზი/აირი - ატმოსფეროს შედგენილობაში შემავალი ბუნებრივი (ან 

ხელოვნური) გაზი, რომელსაც დედამიწის სითბური გამოსხივების შეკავების უნარი გააჩნია. 

პირდაპირი მოქმედების ბუნებრივ სათბურის გაზებს მიეკუთვნება წყლის ორთქლი (H2O) 

ნახშირორჟანგი (CO2), აზოტის ქვეჟანგი (N2O), მეთანი (CH4), და ოზონი (O3). არაპირდაპირი 

მოქმედების სათბურის გაზებს მიეკუთვნება მაგ. გოგირდის დიოქსიდი (SO2) და ამიაკი (NH3). 

ატმოსფეროში წყლის ორთქლთან და სხვადასხვა ელემენტებთან ურთიერთქმედებისას ეს 

გაზები წარმოქმნიან გოგირდისა და აზოტის სხვადასხვა მარილების ნაწილაკებს 

(აეროზოლებს), რომლებიც აგრეთვე დიდ როლს ასრულებენ სათბურის ეფექტის მოქმედებაში. 

დონე 1 - შერჩეული წყარო-კატეგორიიდან სათბურის გაზების ემისიის 

გამოსათვლელად გამოყენებული უმარტივესი მიდგომა, რომელშიც ემისიის კოეფიციენტებად / 

ფაქტორებად გამოიყენება მსგავს გეოგრაფიულ და კლიმატურ პირობებში მყოფ ქვეყნებში 

დადგენილი კოეფიციენტების მნიშვნელობები, ანუ ტიპიური სიდიდეები. 

დონე 2 გულისხმობს ემისიის გამოსათვლელად უფრო დეტალიზებულ მიდგომას, 

რომელშიც ემისიის ფაქტორებად გამოიყენება საკუთრივ იმ ქვეყანაში დადგენილი / გაზომილი 

ემისიის კოეფიციენტების მნიშვნელობები. ეს ამაღლებს მიღებული შედეგების საიმედოობასა 

და სიზუსტეს. უფრო მაღალ - მესამე დონეზე ემისიების გამოსათვლელად ადგილობრივ 

პირობებში გაზომილ ემისიის კოეფიციენტებთან ერთად გამოიყენება მათემატიკური ან 

ფიზიკური მოდელირების გზით მიღებული შედეგებიც. 

 

 



შემოკლებები და სიმბოლოები 

BAU - ტრადიციული გზით საქმიანობა 

BDD - ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 

BRT - ჩქაროსნული ავტობუსების სისტემა 

C - ნახშირბადი 

Cd - კადმიუმი 

CDM - სუფთა განვითარების მექანიზმი 

CH4 - მეთანი 

Clima East -  

CO - ნახშირჟანგი 

CO2 - ნახშირორჟანგი 

CO2 ეკ - ნახშირორჟანგის ეკვივალენტი (CO2 eq) 

CoM - მერების შეთანხმება 

Cr - ქრომი 

Cu - სპილენძი 

EC -LEDS -  

EU - ევროკავშირი 

EU -COM -  

FOD - პირველი რიგის დაშლის მეთოდი 

GEF - გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი 

GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

ორგანიზაცია 

IPCC - კლიმატის ცვლილების სამთავრობათაშორისო საბჭო 

JRC - ევროკავშირის გაერთიანებული კვლევების ცენტრი 

MCF - მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი ფაქტორი 

Mg - მეგაგრამი (106გ = 1ტ) 

N2O - აზოტის ქვეჟანგი 

NCV - ნეტო კალორიულობა / ხვედრითი ენერგოშემცველობა 

NG - ბუნებრივი გაზი / აირი 

NH3 - ამიაკი 

Ni - ნიკელი 

NMVOC - არამეთანშემცველი აქროლადი ორგანული 

ნაერთები 

NO - აზოტის მონოქსი 

NO2 - აზოტის დიოქსიდი 

NOX - აზოტის ჟანგეულები 

Pb - ტყვია 

PM - მყარი ნაწილაკები 

QA/QC - ხარისხის უზრუნველყოფა / ხარისხის კონტროლი 

Se - სელენი 

SEAP - ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმა 



UNFCCC - გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია 

USAID - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

VOC - აქროლადი ორგანული ნაერთები 

Zn - თუთია 

ააიპ -  არაკომერციული არასამეწარმეო იურიდიული პირი 

გგ - გიგაგრამი (109გ= 103ტ) 

გდპ - გლობალური დათბობის პოტენციალი 

თიზ - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა 

მგვტ - მეგავატი (106 ვატი) 

მგფ - მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

მმნ - მუნიციპალური მყარი ნარჩენები 

მსნ - მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 

მშპ - მთლიანი შიდა პროდუქტი 

მჯ - მეგაჯოული (106 ჯოული) 

რგფ - რეგიონული განვითარების ფონდი 

ტჯ - ტერაჯოული (1012 ჯოული) 

შპს - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

 

  



1. შესავალი 

2010 წლის ოქტომბერში საქართველოში გაიმართა მერების შეთანხმებისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, სადაც ხაზი გაესვა ქალაქების, როგორც კომპლექსური სისტემების, 

მნიშვნელობას სათბურის გაზების ემისიების შემცირებაში. ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 

ენერგოეფექტურობის განხორციელების პრიორიტეტების ფარგლებში ქალაქებისათვის 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების 

საქმეში მთავარ წარმმართველ ძალად განისაზღვრა ქალაქი.  

2013 წელს მერების შეთანხმების ხელმოწერით ქ. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტი 

შეუერთდა ამ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს 2020 წლამდე სათბურის გაზების 

ემისიების მინიმუმ 20%-ით შემცირებას – მიზანი, რომელიც მიღწეულ უნდა იქნას სოციალურ 

და ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად.  

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

„დაბალემისიებიანი განვითარების შესაძლებლობათა გაძლიერება / სუფთა ენერგიის პროგრამა“ 

მხარდაჭერით ზუგდიდის მერიას  მერიამ შეიმუშავა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს:  

• სათბურის გაზების საბაზისო ემისიის ინვენტარიზაციას ტრანსპორტის, 

შენობების, გარე განათების, ნარჩენების და გამწვანების სექტორში; 

• ამ სექტორებისთვის სათბურის გაზების გაფრქვევის საბაზისო, ე.წ. ტრადიციული 

გზით საქმიანობის (BAU) სცენარის მომზადებას; 

• ამ სექტორებში 2020 წლამდე პერიოდისთვის სათბურის გაზების ემისიების 

შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრას და მათი ეფექტის შეფასებას; 

• მონიტორინგის გეგმას; 

• ადგილობრივი პოტენციალის შექმნისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიას. 

ზუგდიდის ეკონომიკური განვითარების ტემპი, მოსახლეობის ზრდის ტრენდი და ერთ 

სულ მოსახლეზე მშპ-ს ზრდა საფუძვლად დაედო 2020 წლამდე პერიოდის ტრადიციული გზით 

განვითარების სცენარს და კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვას ქალაქში ენერგიის 

მოხმარებისა და CO2–ის ემისიის შემცირების მიზნით. ამ გეგმაში გათვალისწინებულ 

ღონისძიებათა შესრულება 2020 წლისთვის უზრუნველყოფს ზუგდიდისთვის  განხილულ 

სექტორებში  CO2-ის ემისიების მინიმუმ 24%-ით შემცირებას 2020 წლის საბაზისო ემისიასთან 

(BAU) შედარებით. 

  



  

2. ქალაქი ზუგდიდი  
 

ზოგადი მახასიათებლები  

ქალაქი ზუგდიდი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც გაშენებულია 

ოდიშის დაბლობზე, მდინარე ჩხოუშის ნაპირას, ზღვის დონიდან 110 მ სიმაღლეზე.1 ქალაქი 

ზუგდიდი  ზუგდიდის მუნციპალიტეტის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის 

ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს, ხოლო 2014 წლიდან საქართველოს სხვა 12 ქალაქთან 

ერთად2 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მატარებელია.3  

ადგილის ზოგადი ბუნებრივი და გეოგრაფიული მახასიათებლები შემდეგნაირია4: 

ზუგდიდის ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია, ზაფხული ცხელი (  +27,7 ),  ზამთარი კი თბილი იცის 

(+4,9), ხოლო ჰაერის საშუალო ტემპერატურა +13,8-ია.  ნალექების წლიური რაოდენობა 1650 

მილიმეტრს აღწევს, ჰაერის საშუალო წლიური სინოტივე 72%, ხოლო მზიან დღეთა რიცხვი 210-

ს შეადგენს. ხშირია უთოვლო ზამთარი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

კლიმატურ - ნიადაგობრივ პირობებს კარგად ეგუება სუბტროპიკული და კონტინენტური 

მცენარეული სახეობები, ასევე ენდემური და შემოტანილი კულტურები, რაც ქმნის იმის 

შესაძლებლობას, რომ  სოფლის მოსახლეობამ ადგილზე აწარმოოს ეკოლოგიურად სუფთა 

საკვები პროდუქი.  

 

                                                      

 

 

 

1 http://ka.wikipedia.org/wiki/ზუგდიდი 
2 თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ფოთი, თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, გორი, ამბროლაური, 

მცხეთა და ახალციხე. 
3 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2244429&lang=ge 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A8-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98_%28%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%29
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94


ნახ. 1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუკა 5. 

რაც შეეხება, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას, იგი დასავლეთ 

საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში (ფართობი – 682.1 კვ.კმ)მდებარეობს. მისი საზღვრები 

გაუყვება შავი ზღვის სანაპიროს (განმუხური, ანაკლია), ჩრდილო-დასავლეთით აფხაზეთის 

ადმინისტრაციულ ზოლს (გალის რაიონი), ჩრდილო აღმოსავლეთით წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტს, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიას.ზუგდიდიდან შავი ზღვა დაშორებულია 28-30 კმ-ით. სოფლების ანაკლიისა და 

განმუხურის სანაპირო ზოლი ტურისტულად მიმზიდველ საკურორტო ტერიტორიად ითვლება. 

მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის  339 კმ.-ია.  უახლოესი პორტი ქალაქ 

ფოთში 70კმ-ში, უახლოესი აეროპორტი, ქუთაისის კოპიტნარი კი  90კმ-ში მდებარეობს. 

ზუგდიდის ტერიტორიაზე მდინარეები - ჩხოუშია, კუჩხობონი, სინწა,  ხოლო 

მუნიციპალიტეტის დასავლეთით მდ. ენგური მოედინება , რომელიც მდიდარია 

ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით.  

ისტორია  

ზუგდიდის ქალაქად ფორმირება XIX საუკუნის 30-40-იანი წლებიდან იწყება. 

ზუგდიდის ქალაქთმშენებლობის ისტორიისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 

სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის დავით დადიანის (1846-1853 წწ)6 საქმიანობა ქალაქის 

კულტურული და სამრეწველო კუთხით განვითარებისა და განაშენიანების ხელშეწყობის 

თვალსაზრისით. ზუგდიდი გახდა ადმინისტრაციულ-სავაჭრო ფუნქციის მატარებელი ქალაქი, 

განვითარებული ხელოსნობითა და შინამრეწველობით - 1848 წელს ზუგდიდში აბრეშუმის 

ძაფსახვევი ქარხანა, ხოლო 1850 წელს არყის სახდელი ქარხანა აშენდა. დავით დადიანის 

სახელთან არის დაკავშირებული ასევე ქალაქის კულტურული ფუნქციის განვითარებაც - 1844-

45 წლებში ქალაქში დაარსდა ბიბლიოთეკა, სადაც საქართველოს უძველესი ხელნაწერი და 

ნაბეჭდი წიგნები იყო დაცული.  

მოსახლეობის რიცხოვნობის თვალსაზრისით, ზუგდიდი საკმაოდ მზარდი ქალაქი იყო. 

1851 წელს ზუგდიდს 2000 მაცხოვრებელი ჰყავდა, რაც 1917 წლისთვის 4000 მოსახლემდე 

გაიზარდა. ხოლო 1918 წელს ზუგდიდს ოფიციალურად მიენიჭა ქალაქის სტატუსი.1925 წელს 

ქალაქში 4525 კაცი ცხოვროდა და სიდიდით საქართველოს მაშინდელ 33 ქალაქსა და დაბას 

შორის მე-19 ადგილი ეკავა7. 

აღსანიშნავია, დავით დადიანის და მისი მეუღლის, ეკატერინე ჭავჭავაძის თაოსნობით 

გაშენებული სასახლის ბაღი, რომელმაც უკვე XIX საუკუნის 50-იან წლებში სახელი 

                                                      

 

 

 

5 წყარო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდი. www.zugdidi-sakrebulo.ge 
6http://ka.wikipedia.org/wiki/დავით_დადიანი 
7 ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. 2009 წელი 



ეგზოტიკური მცენარეულობის მდიდარი კოლექციით გაითქვა. დღეს აღნიშნული ბაღი, 

ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღია.8  

ზუგდიდის ქალაქად ფორმირების საქმეში გარკვეული წვლილი  ქართველ პოეტსა და 

საზოგადო მოღვაწეს რაფიელ ერისთავსაც მიუძღვის, რომელიც 1957-1967 წწ-ში ზუგდიდის 

მაზრის უფროსი იყო. მისი მოღვაწეობის დროს დაგეგმილი ქალაქის ცენტრალური ხეივანი 

დღესაც გამორჩეულია თავისებურებითა და სილამაზით.   

 

 
 

სურ. 1.  დადიანებისეული სასახლე და ვლაქერნი სხატის  სახელობის  საკათედრო ტაძარი და ქალაქ  ზუგდიდის 

მაშნდელი სასტუმრო "ოდიში" (ახლა დევნილები ცხოვრობენ) გადაღებულია 1940-იან წლებში . 

თანამედროვე ზუგდიდი  

ქალაქი ზუგდიდი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყველაზე დიდ ტერიტორიულ 

ორგანოს წარმოადგენს და როგორც უკვე აღინიშნა, როგორც მუნიციპალიტეტის ისე 

სამაგრელო-ზემო სვანეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრის ფუნქცია აკისრია. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ დღეისათვის არსებული და ხელმისაწვდომი მონაცემები (მათ შორის, 

სტატისტიკური) ძირითადად ფარავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს და მხოლოდ იშვიათ 

შემთხვევაში, ქალაქ ზუგდიდს განყენებულად.  

მოსახლეობა 

დღევანდელი მონაცემებით, ქალაქ ზუგდიდის მთლიანი ტერიტორია 2143,5 ჰ-ია, ხოლო 

მოსახლეობა (რომელიც 90-ნი წლების აფხაზეთის მოვლენების შემდეგ საგრძნობლად 

გაიზარდა) 74 794 სულს შეადგენს, რაც მთლიანად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მოსახლეობის 41,6 % -ია9. 

                                                      

 

 

 

8 http://ka.wikipedia.org/wiki/ზუგდიდის_ბოტანიკური_ბაღი 
9 ქ. ზუგდიდის მოსახლეობა სხვადასხვა ოფიციალური მონაცემებით 69 ათასიდან - 75 ათასამდე მერყეობს. 

სავარაუდოდ,  მოსახლეობის აღრიცხვიანობაში აღნიშნული სხვაობა გამოწვეულია დევნილი მოსახლეობის 

აფხაზეთისა და სხვა ტერიტორიაზე მიმოსვლით. 



მოსახლეობის ტერიტორიული განლაგება /დასახლებულობა უშუალოდ 

დაკავშირებულია მისი მიწების სამეურნეო ათვისების პირობებსა და შესაძლებლობებთან, ასევე 

საკუთრივ ქალაქ ზუგდიდის, როგორც შემკრები ცენტრის მზარდ განვითარებასთან. 

აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, თბილისის შემდეგ. დევნილი მოსახლეობის 

კომპაქტურად ჩასახლების მხრივ ყველაზე დიდი ცენტრია.  დევნილთა  რიცხვი მთლიანად 

მუნიციპალიტეტში შეადგენს 43 453 ადამიანს, , ქალაქში კი 5000 -მდე, ხოლო კომპაქტურ 

ჩასახლებებში 10000-მდე დევნილია10(ხოლო სტატისტიკით კომპაქტურ ჩასახლებებში ბევრად 

მეტია ჩაწერილი).  

მოსახლეობის სიმჭიდროვის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სამეგრელოში 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა, კერძოდ 2010 წლის იანვრის  მონაცემებით 1 კვ. კმ-

ზე 239 კაცია დასახლებული. 2002 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 

მიხედვით, მოსახლეობის 98,2%-ს ქართველები, 0,9%-ს რუსები, 0,1%-ს - აფხაზები, 0,1%-ს 

უკრაინელები, ხოლო დანარჩენ 0,1%-ს სხვა ეთნიკური ჯგუფები წარმოადგენდნენ. 

მუნიციპალიტეტში 31 ტერიტორიული ორგანოა თავმოყრილი, და მასში გაერთიანებულია 58 

სოფელი. 

რაც შეეხება, უშუალოდ ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობას, ბოლო წლების მონაცემების 

მიხედვით, სიტუაცია შემდეგნაირად გამოიყურება11:  

 

ცხრილი 1. ქ. ზუგდიდის მოსახლეობა 

მცხოვრებთა რაოდენობა 2011 2012 2013 2014 

მცხოვრები (ათასი) 
         

75.19  

         

76.70  

         

75.10  

         

74.80  

 

 

დასაქმება და ეკონომიკა  

სამწუხაროდ, ქალაქ ზუგდიდში დასაქმებულთა შესახებ მონაცემების მოპოვება ვერ მოხერხდა, 

თუმცა ცნობილია 2006-2013 წლებში ზუგდიდის მუნციპალიტეტში დასაქმებულთა დინამიკა, 

რაც ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია წარმოდგენილი12:  

 

ცხრილი 2.  2006-2013 წლებში ზუგდიდის მუნციპალიტეტში დასაქმებულთა დინამიკა 

                                                      

 

 

 

10 ენერგო-პრო ჯორჯია 
11 სტატისტიკის რეგიონალურმა სამსახური 
12 მონაცემები დამუშავებულია რეგიონალური სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, რომლის 

თანახმად,  სოფლად  თვითდასაქმებულად ითვლება ყველა ის მოსახლე, ვის კერძო საკუთრებაშიც 2 ჰა და/ან მეტი 

მიწის ნაკვეთია 



 
 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი 

სახით: სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, სასტუმრო და 

რესტორანი, სხვა დარგები. მოცემულ სტრუქტურაში 2009 წელს ყველაზე დიდი წილი 25% 

მშენებლობას ეჭირა, სოფლის მეოურნეობას 23%, ხოლო სასტუმროებისა და რესტორანების 

მომსახურეობას 7% (იხ. ნახ. 2)13. 

 
ნახ. 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა. წყარო: ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის პასპორტი, 2009.  

1990-იან წლებამდე ქ. ზუგდიდში  საკავშირო მნიშვნელობის ორი დიდი საწარმო 

მუშაობდა -  ქაღალდკომბინატი, სადაც 4500 ადამიანი იყო დასაქმებული და ფაიფურის ქარხანა,  

სადაც 2000-დე ადამიანი მუშაობდა. ასევე მრავალი სხვა დიდი და მცირე შიდა მნიშვნელობის 

საამქრო ფუნქციონირებდა. 

2010 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოქმედი სამრეწველო საწარმოების რაოდენობა შეადგენს 17-ს. მათ მიერ 

წარმოებული პროდუქციის ღირებულება დაახლოებით 26,6 მილიონი ლარია, ხოლო 

დასაქმებულთა რაოდენობა კი 527 კაცია.  საწარმოთაგან ზოგიერთი დროებით გაჩერებულია ან 

სეზონურად მუშაობს. უმთავრეს პრობლემას დანადგარების სიძველე და ინვესტიციების 

სიმწირე წარმოადგენს. 

                                                      

 

 

 

13 * მონაცემები დამუშავებულია მთლიან მუნიციპალიტეტზე 

 



დღეისათვის ძირითადი მაპროფილებელი პროდუქციის სახეებია  თხილი, ხორბლის 

ფქვილი, ინერტული მასალა, ჩაი, პური და ფუნთუშეული. მთლიანი მუნიციპალური შიდა 

პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე შეადგენს 1845 ლარს. 

 
 

 ნახ. 3.  საქართველოში რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების  

განაწილება რეგიონების მიხედვით14  

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ზუგდიდის რეგიონული სავაჭრო–სამრეწველო 

პალატა, რომელიც წარმოადგენს რეგიონში წარმომადგენლობით ბიზნეს საზოგადოებას. ის 

აერთიანებს 130-მდე რეგისტრირებულ კომპანიას და ფირმას. პალატის მთავარი ამოცანაა 

წარმოადგინოს და დაიცვას თავის წევრთა ინტერესები საქართველოში და მის ფარგლებს 

გარეთ, ხელი შეუწყოს ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების დამკვიდრებას, ეროვნული 

პროდუქციის პოპულარიზაციას, დაეხმაროს რეგიონის ბიზნესმენებს საკუთარი პროდუქციის 

შექმნასა და ახალი ბაზრების ათვისებაში, ასევე რეგიონს ინვესტიციების მოზიდვაში. 

აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდი მდიდარია გეოთერმული რესურსებით. საბადოს 

ათვისების პირველი პრაქტიკული მცდელობა 1960-იან წლებში განხორცილედა, როცა ორი 

სატუმბი სადგური აშენდა, ერთი უშუალოდ ე.წ. მე-3 ჭაბურღილის თავთან, მეორე კი ქალაქის 

ცენტრალურ ნაწილში. მეორე სატუმბი სადგური გეოთერმულ წყლებს აწოდებდა არსებულ 

ცენტრალური გათბობის სისტემას. გათბობის სეზონის განმავლობაში ამ სისტემას შეეძლო 3000 

მ3/დღე-ღამეში გეოთერმული წყლის მიწოდება და დაახლოებით 4500-5000 მ2  საცხოვრებელი 

                                                      

 

 

 

14 წყარო:  საქართველოს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ერთიანი სახელმწიფო რეგისტრი (სოესრ) 



სახლებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებზე იყო გათვლილი. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ აღწერილი გათბობის სისტემის რეალური ეფექტიანობა გაცილებით 

დაბალი აღმოჩნდა მთელი რიგი ტექნიკური მიზეზების და გარემოებების გამო. საბადოს 

ათვისების ისტორიაში კიდევ ერთ მოკლე ფრაგმენტს წარმოადგენს 4-T ჭაბურღილის 

გამოყენების მცდელობა ზუგდიდის ქაღალდის კომბინატის გათბობისა და ტექნოლოგიური 

საჭიროების მიზნით. სამწლიანი ნაყოფიერი ექსპლუატაციის შემდეგ 4-T ჭაბურღილის 

თვითდინება შეწყდა, რაც დაკავშირებული იყო ახალი  ჭაბურღულების გაბურღვასთან ცაისში.  

ამგვარად, ზუგდიდ-ცაიშის საბადოების გეოთერმული წყლების პრაქტიკული 

გამოყენების მომიხილვის დასრულების მიზნით შეიძლება შემდეგი დასკვნები გაკეთდეს:  

 საბადოს ათვისება სპონტანურად მიმდინარეობდა; 

 ახალი ჭაბურღილების გაბურღვა, როგორც წესი არ იყო დაკავშირებული 

გათბობის ასრებული სისტემის ოპტიმიზაციის ამოცანასთან, ხოლო ზოგ 

შემთხვევაში ამ სისტემის ფუნქციონირებას ხელს უშლიდა;  

 გარემოს დაცვის პრობლემები სრულად უგულვებელყოფილი იყო;  

 საბადოს ათვისების ისტორია სავსეა თბომომარაგების სისტემის როგორც 

საპროქტო, ისე მშენებლობის ელემენტარული წესების დარღვევის 

მაგალითებით15.  

წინამდებარე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ზუგდიდში არსებული გეოთერმული 

რესურსების ეფექტურად მართვა განიხილება, როგორც ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკური 

პოტენციალის მქონე საქმიანობა, რომლის შესახებაც უნდა გაიმართოს დამატებითი დისკუსია 

და მსჯელობები. კერძოდ, უნდა ჩატარდეს კვლევა ადრე არსებული და დღეს 

“დაკონსერვებული“ ქალაქის ცენტრსა და წერეთლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული გეოთრმული ჭაბურღილების აღდგენისა და მათი დებეტის დადგენაზე.  

მმართველი ორგანო 

 

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ქალაქ ზუგდიდმა 2014 წელს თვითმმართველი ქალაქის 

სტატუსი შეიძინა. ქალაქის თვითმმართველი ორგანოაზუგდიდის მერია, ხოლო 

საკანონმდებლო ორგანო ზუგდიდის  საკრებულო. ”ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება: თვითმმართთველ 

ერთეულში ინვესტიციების ხელშეწყობა, დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური 

პროგრამების დამტკიცება; თვითმმართველი ერთეულის კეთილმოწყობის, გამწვანებისა და 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების დამტკიცება; თვითმმართველი 

ერთეულის სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება და დამტკიცება. 

                                                      

 

 

 

15 USAID. ზიგდიდ-ცაიშის საბადოს გეოთერმული წყლების გამოყენების პრაქტიკული მცდელობის 

მიმოხილვა  



წარმოდგენილი დოკუმენტის ძირითად მიმღებად და შემდგომ ეტაპზე, 

განმახორციელებლად სწორედ ეს ორი ძირითადი ორგანო - ზუგდიდის მერია და ზუგდიდის 

საკრებულო იგულისხმება ყველა სხვა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის და 

მათთან კონსულტაციის გზით.  

 

სტრატეგიული  გეგმები და მიმართულებები  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განვითარების 2013-2017 წლების  საშუალოვადიანი 

პროგრამის16 თანახმად, 2017 წლისთვის ზუგდიდი უნდა წარმოადგენდეს ეკოლოგიურად 

სუფთა ადმინისტრაციულ ერთეულს „მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით, მზარდი 

ეკონომიკით, გათვიცნობიერებული სამოქალაქო  საზოგადოებით, მრავალფეროვანი 

სამედიცინო და სოციალური მომსახურებით, გაუმჯობესებული კულტურულ-

საგანმანათლებლო და სპორტულ-ტურისტული გარემოთი, გამართული წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სისტემით, მოქმედი გამწმენდი ნაგებობით, გარანტირებული უყწყვეტი ენერგო 

მოწოდებით“. აღნიშნული ხედვის განხორციელებისთვის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელობას შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარება მიაჩნია 

მნიშვნელოვნად: 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის მიმზიდველი, ხელშემწყობი 

საინვესტიციო გარემოს შექმნა და დასაქმების ხელშეწყობა; 

 ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

მოსახლეობისათვის ხარისხიანი და მრავალფეროვანი მომსახურების გაწევას. 

ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნას, ეკონომიკის განვითარების წახალისებას; 

 მოსახლეობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევას სოციალური და ჯანდაცვის 

სფეროში; 

 კულტურული, საგანმანათლებლო და სპორტული ორგანიზაციების მატერიალური 

ბაზის გაუმჯობესება და მათი დონის ამაღლება; 

 ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. 

აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი მიმართულებები შესაბამისობაშია საქართველოს 

რეგიონული განვითარების 2010–2017 წწ. სახელწიფო სტრატეგიასთან17, რომელიც 

განსაზღვრულია   საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 25 ივნისის, ნ172 დადგენილებით და 

რომლის მე–3 თავის, ,,მუნიციპალური მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება“ 

მიხედვით,  ქვეყნის რეგიონული განვითარების პრიორიტეტულ ამოცანებს წარმოადგენს: 

                                                      

 

 

 

16 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადიანი პროგრამა. 2013-2017  
17 საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია. 2010-2017 



 წყალომომარაგების სექტორის განვითარება; 

 მუნიციპალური ნარჩენების მართვა; 

 სატრანსპორტო სისტემის  განვითარება. 

2009 წლის ზუგდიდის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თანახმად18, სადაც 

განხილულია მოსაზრებები ზუგდიდის ეკონომიკური განვითარების შესაძლო 

მიმართულებებზე, არსებული სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, ასევე 

კვალიფიციური, მსხვილ საწარმოებში მუშაობის გამოცდილების მქონე მუშახელის არსებობა, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და მის გარშემო არსებული დასახლებების მჭიდროდ 

განთავსება და განვითარებული გზათა ქსელის არსებობა, ფართე მასშტაბიანი 

გადამამუშავებელი საწარმოების განთავსებისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის.  

ზუგდიდის მუნიციპალიეტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის თანახმად, ისეთი ღონისძიებები, 

როგორიცაა გარე განათების ქსელის განვითარება, ეზოების კეთილმოწყობა, სანიაღვრეების 

ქსელის გამართვა და ქალაქის კეთილმოწყობის სხვა პროექტები პრიორიტეტულ ღონიძიებათა 

შორისაა ჩამოთვლილი19. 

3. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგია  

ქალაქ ზუგდიდს თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი სულ ცოტა ხნის წინ, 2014  

წლის თებერვლიდან მიენიჭა.  შედეგად, შეიცვალა და გაფართოვდა ქალაქის მმართველი 

ორგანოს, ზუგდიდის მერიის არა მხოლოდ უფლება-მოსილებები არამედ ვალდებულებებიც, 

როგორც თავად ქალაქის, ისე მთლიანად რეგიონის მდგრადი განვითარების პროცესის მიმართ.  

აღნიშნულმა ცვლილებამ, ქალაქის მმართველობა დააყენა როგორც ახალი 

პერსპექტივების ისე გამოწვევების წინაშე. კერძოდ, ქალაქ ზუგდიდს ეძლევა შესაძლებლობა 

გადაიქცეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის არა 

მხოლოდ ადმინისტრაციულ, არამედ მდგრადი განვითარების პროცესების ლოკომოტივად და 

ცენტრად უახლოეს 5 წელიწადში. ეს კი თავის მხრივ, ქალაქის მმართველობას როგორც 

კონკრეტული სექტორული განვითარების, ისე ზოგადად შესაძლებლობების (ადამიანური, 

ტექნოლოგიური, ფინანსური და ა.შ.) გაზრდის აუცილებლობის წინაშე აყენებს.  

როგორც სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების 

სტრატეგიის დოკუმენტშია აღნიშნული:  

                                                      

 

 

 

18 ზუგდიდის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. 2009  
19 განმარტებითი ბარათი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტსა და 

პრიორიტეტის დოკუმენტზე 

 



“2021 წლისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე 

სწრაფად მზარდი რეგიონი საქართველოში თავისი მდგრადი ეკონომიკითა და 

სოციალური კეთილდღეობით. ამ რეგიონის მახასიათებელი იქნება ძლიერი 

სატრანსპორტო და კავშირგაბმულობის სექტორი,  დინამიურად განვითარებადი 

მრეწველობა, ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა, გადამუშავებისა და მცირე ბიზნესის 

სფეროები, ინოვაციებზე ორიენტირებული სამეწარმეო და კვლევითი პროცესები, - 

მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატი და განვითარებული ინფრასტრუქტურა, 

რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის მხარის შემოსავლებს, არსებულ საწარმოო 

სიმძლავრეებსა და ახალი ბაზრების ათვისებას, როგორც წინაპირობას ცხოვრების 

დონის მნიშვნელოვანი ამაღლებისა და მოსახლეობის ხანგრძლივი 

კეთილდღეობისთვის”20.   

წინამდებარე სტრატეგია, სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილ მიზნებს, ასევე ორ ძირითად 

წანამძღვარს - რეგიონში ქალაქ ზუგდიდის მდგრადი განვითარების ცენტრად გადაქცევას და 

შესაბამისად, მისი შესაძლებლობების გაზრდის აუცილებლობას ეფუძნება და აღნიშნული 

პროცესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. 

 

 

სტრატეგიული დაგეგმარება და ადგილობრივი შესაძლებლობების გაზრდა 

ვინაიდან, ქალაქ ზუგდიდს ქალაქის დამოუკიდებლად მართვის ჯერ კიდევ ხანმოკლე 

გამოცდილება აქვს, ამ ეტაპზე არ არსებობს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, 

რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების სტრატეგიას და პრიორიტეტებს. შესაბამისად, 

ქალაქ ზუგდიდის, როგორც მდგრადი განვითარების პროცესში რეგიონული ცენტრის 

როლიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე აუცილებელია შემუშავდეს ქალაქის განვითარების 

გეგმა, სადაც დაიგეგმება ამ მიზნების მიღწევისთვის გასატარებელი ღონისძიებები. 

ენერგეტიკის მდგრად განვითარებას შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქალაქის 

ეკონომიკურ განვითარებაში, ამიტომ ეს ორი გეგმა - ქალაქის განვითარებისა და ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების გეგმები ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული და შეთანხმებული 

უნდა იყოს. ამასთან ერთად, ქალაქი ჩართული უნდა იყოს რეგიონალური და ეროვნული 

მნიშვნელობის პროექტებში, რათა ერთობლივი ხედვით მიღწეულ იქნას მისი მდგრადი 

განვითარება, ეკონომიკის ზრდა, სოციალური სფეროს გაუმჯობესება და CO2 ემისიების 

შემცირება.  

ვინაიდან ჯერჯერობით არ არსებობს ქალაქის განვითარების გეგმა, ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების წინამდებარე გეგმა შექმნილია ძირითადად ცალკეული ექსპერტების 

                                                      

 

 

 

20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1372 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 

განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე 



მოსაზრებებსა და ხედვებზე დაყრდნობით, რომლებიც განხილული იყო ქალაქის მმართველ 

სტრუქტურებთან.  ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა რაც შეიძლება 

სწრაფად უნდა ინტეგრირდეს ქალაქის განვითარების გეგმაში სტრატეგიული დაგეგმარების 

პროცესში მისი გათვალისწინებისა და ინტეგრირების გზით.  ქალაქის განვითარების გეგმა 

თავის მხრივ უნდა ეფუძნებოდეს ქალაქ ზუგდიდის, ასევე მთლიანად ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში და სამეგრელო -ზემო სვანეთის რეგიონში სხვადასხვა სექტორების 

განვითარების გეგმებს და სტრატეგიულ მიმართულებებს, რომლებიც კონკრეტული სექტორის 

წინაშე დასახულ მიზნების მიღწევას გახდის შესაძლებელს. 

ამ ეტაპზე აუცილებელია ქალაქის ფუნქციონალური დატვირთვის სწორად განსაზღვრა, 

ძირითადი პრიორიტეტების გამოყოფა და მათ განხორციელებაზე მუშაობა. მიუხედავათ იმისა, 

რა ძირითადი დატვირთვა ექნება ქალაქს იგი ვერ აიცილებს თავიდან იმ ძირითადი 

მიმართულებების განვითარებას, რომლებიც განხილულია ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების წინამდებარე გეგმაში. თავის მხრივ, ამ სექტორების განვითარების აქ მოცემული 

ხედვა საფუძველად დაედება ქალაქ ზუგდიდის განვითარების გეგმის მომზადებას. ეს 

სექტორებია, ტრანსპორტი, შენობები და ინფრასტრუქტურა (ნაგავსაყრელები, გარე განათება, 

მწვანე ზონები).  

ცალკეული სექტორების სტრატეგული ხედვისა და პრიორიტეტების განხილვამდე, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ქალაქ ზუგდიდის მმართველი ორგანოსა და სხვა 

სექტორების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდას, რათა მათ შეძლონ ქვემოთ 

ჩამოთვლილი კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება. შესაძლებლობების გაზრდა უნდა 

ითვალისწინებდენს, როგორც თემატურ ტრენინგებს, ტექნოლოგიურ და ფინანსურ დახმარებას, 

ისე ქალაქისა და რეგიონის მონაცემთა ბაზის შექმნას და დახვეწას.  

სექტორული განვითარება  

ქ.ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა მომზადდა 2014 წელს და 

მოიცავს 2020 წლამდე დარჩენილ 6 წელიწადს. ამიტომ სამოქმედო გეგმაში განხილული ყველა 

სექტორისათვის ემისიების შემცირების სტრატეგია მხოლოდ ორი პერიოდით განისაზღვრა: 

მოკლევადიანი პერიოდი (2014-2017) და გრძელვადიანი პერიოდი (2018-2020). მოკლევადიან 

პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები კონკრეტულია და დეტალური, ხოლო გრძლევადიან 

პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები უფრო სტრატეგიული თვალსაზრისითაა განხილული და 

საჭიროებს დამატებით კვლევას, დაგეგმვას და ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას. ასეთი 

მიდგომა სრულ შესაბამისობაშია ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების 

სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიასთან. 

2012 საბაზისო წლის ემისიის ინვენტარიზაციასა და 2020 წლამდე პერიოდისთვის CO2 

ემისიის ზრდის მაჩვენებლებზე დაყრდნობით ქალაქზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმის ფარგლებში განხილული ყველა სექტორისთვის შემუშავდა სათბურის 

გაზების ემისიების შემცირების სექტორული სტრატეგია და გამოიკვეთა ძირითადი 

მიმართულებები: 

ტრანსპორტის სექტორი  



საგზაო ინფრასტრუქტურისა და ქალაქის ურბანული დაგეგმარების მიმართულებით 

ტრანსპორტის სექტორისათვის მოკლევადიან სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

1. ურბანული დაგეგმარების სტრატეგიის მომზადება 

2. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით უკვე დაწყებული და 

განხორციელების პროცესში მყოფი პროექტების წარმატებით დასრულების 

ხელშეწყობა, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ სათბურის გაზების შემცირებაში. ესენია:  

a. წაღვერისა და ჯავახიშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა 

b. დამატებითი ხიდების მშენებლობა მდინარე. ჩხოუშიაზე 

c. ქალაქის შემოვლითი გზის შ.ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაცია ასფალტის 

საფარის დაგება 

სხვა შიდა ცენტრალური ქუჩების ასფალტის საფარის ადღგენა რეაბილიტაცია 

გრძელვადიან სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი ღონისძიებები: 

1. ურბანულ სტრატეგიაში გაწერლი და შეთანხმებული ღონისძიებების დანერგვა; 

2. ამჟამად დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელთა განხორციელებას სჭირდება ტექნიკურ 

ეკონომიკური განხორციელებადობის შესწავლა. ასეთ ღონისძიბეს განეკუთვნება კიდევ 4 

ხიდის მშენებლობა. ესენია:  

a. ხიდი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს 

გორისა და კონსტიტუციის ქუჩებს 

b.  ხიდი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც კედიასა და 

სანკტპეტერბურგის ქუჩებს აკავშირებს 

c.  ხიდი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც დადვანისა და გულუას 

ქუჩებს აკავშირებს 

d.  ხიდი ქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც წერეთლისა და 

დემურიას ქუჩებს აერთებს. 

e.  

3. ქვეითთა და ველოსიპედისტთა ქუჩების მოწყობა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მოკლევადიან სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

1. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების  დეტალური სტრატეგიის მომზადება,  

რომლის მიზანიც იქნება  ამ სახის ტრანსპორტით ქალაქში სარგებლობის 

კომფორტულობის და მიმზიდველობის გაზრდასტრატეგიის მომზადებამდე, ამ ეტაპზე 

განხორციელებადი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესების 

ღონისძიებების გატარება, რაც მოიცავს:  

a. ქალაქში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის მომსახურების 

პარკის მოწყობას 

b. ქალაქის ქუჩებში ქვეითად მოსიარულე მოქალაქეთათვის მოსაცდელების 

მოწყობას 



c. ტრანსპორტის მოძრაობის ელექტრული გონივრული გრაფიკების დაფების 

დამონტაჟებას 

d. ქალაქის მუნიციპალური სატრანსპორტო საშუალებების განახლებას 

e. შიდა სატრანსპორტო მარშუტების დადგენა (ოპტიმიზაცია-გაუმჯობესება) და 

განვითარებას 

f. და სხვა მოძრაობის გადატვირტულობის შემცირების ღონისძიებების 

ჩატარება 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაში 

განიხილება: 

1. მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოპარკის მიერ მოხმარებულ საწვავში განახლებადი 

საწვავის წილის გაზრდა ( ბიოდიზელი, რომელიც შესაძლოა დამზადდეს ზუგდიდისა 

და ანაკლიის რესტორნებსა და სასტუმროებში მოგროვებული ნახმარი სამზარეულო 

ზეთებისაგან, ნაგავსაყრელებიდან და წყალგამწმენდიდან მიღებული ბიოგაზი, , 

ელექტროტრანსპორტი და ა.შ.) 

კერძო ტრანსპორტის განვითარების მოკლევადიან სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

1. პარკირების ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება და გატარება, რომლის ფარგლებშიც 

დაწესდება პარკირების გადასახადიდა შეიზღუდება პარკირების ადგილები ქალაქის 

ცენტრალურ უბნებში;  

კერძო ტრანსპორტის გრძელვადიან სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი ღონისძიებები: 

1. ტექნიკური დათვალიერებისა და საწვავის ხარისხის სტანდარტების შემუშავების 

ხელშეწყობა; 

2. დაბალემისიებიანი კერძო ტრანსპორტის წახალისება. 

შენობების სექტორი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განახლებადი რესურსების (გეოთერმული წყლები. 

ბიომასა, თხილის ნაჭუჭი) მაღალი პოტენციალის გამო ქალაქზუგდიდის შენობების 

სტრატეგიულ მიმართულებად განისაზღვრა განახლებადი რესურესების გამოყენების 

მაქსიმალური ზრდის ხელშეწყობა, რისთვისაც პირველ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს 

განახლებადი რესურსების შეფასება და მათი ეფექტური უტილიზაციის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის მომზადება, ხოლო შემდგომში განხორციელდეს განახლებადი ენერგიის 

გამოყენების არეალის გაფართოება როგორც კერძო ასევე მუნიციპალურ შენობებში. 

გამნახლებადი ენერგიის გამოყენებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ასევე ენერგოეფექტურობების 

ღონისძიებების გატარება. 

ქალაქზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგია 

საცხოვრებელი სახლებისთვის განიხილავს შემდეგ ღონისძიებებს: 



1. შენობების სექტორში (ან თბომომარაგებაში) განახლებადი ენერგიის მაქსიმალურად 

გამოყენების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მომზადება 

2. ენერგოეფექტურობის მარტივი ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობასთან 

ერთად განსაკუთრებით. იძულებით გადაადგილებულ  პირთა კომპაქტურად 

ჩასახლებულ ადგილებში. ასეთი ღონისძიებებია: 

a. საცხოვრებელი კორპუსების საერთო ფართობებში ფლუორესცენტული 

ნათურების (ასევე სენსორზე მომქმედი დიოდური LED ნათურების)  დაყენება 

b. საცხოვრებელ კორპუსების  სადარბაზოებში საერთო ფართობების დათბუნება 

c. ლტოლვილთა დასახლების საცხოვრებელ კორპუსებში სხვენისა და კედლების 

თბოიზოლაცია 

d. კერძო სახლების სახურავების თბოიზოლაცია 

e. კერძო სახლებში არსებული ფანჯრების შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით. 

ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია 

საცხოვრებელი სახლებისთვის განიხილავს:  

1. ქალაქის თბომომარაგებაში განახლებადი ენერგიის (გეოთერმია, ბიომასა, მზე) წილის 

გაზრდა.(ლტოლვილთა დასახლების საცხოვრებელი კორპუსების თბომომარაგება 

ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით) 

ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგია 

მუნიციპალური შენობებისთვის განიხილავს შემდეგ ღონისძიებებს: 

1. შენობების სახურავების თბოიზოლაციას საბავშვო ბაღებში 

2. განათების სისტემის შეცვლას ფლუორესცენტული ნათურებით (ასევე სენსორზე 

მომქმედი დიოდური LED ნათურებით) საბავშვო ბაღებში 

ქ.ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია 

მუნიციპალური შენობებისთვის განიხილავს შემდეგ ღონისძიებებს: 

1. ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტების  გამოყენება მუნიციპალურ შენობებში (საპილოტო 

პროექტები) 

2. ქ.ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით მომარაგება თბური 

ტუმბოს ბაზაზე. ასევე  ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული 

მუნიციპალური და სახელმწიფო დაქვემდებარებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებში 

თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და გათბობა - გაგრილების 

სისტემების გამოყენება 

  

3. მზის კოლექტორების გამოყენება ბაგა-ბაღებში. 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის სექტორი 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების სტარატეგია მოიცავს სამ 

ქვესექტორს და მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ძველი და ახალი ნაგავსაყრელიდან 

მეთანის (CH4) ჩაჭერას და ადგილზე დაწვას (2016წ) ან ტრანსპორტის სექტორში გამოყენებას, 

ენერგოეფექტურობის გაზრდას გარეგანათების სექტორში (ეტაპობრივად სრული პერიოდის 

განმავლობაში) და ქალაქში მწვანე ზონების გაზრდას. გამწვანების ღონისძიებები მოიცავს: 



ქ.ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენა/რეკონსტრუქციასა (ჯამში1ჰა) და ქ.ზუგდიდის 

პერსპექტიული განვითარების ზონაში ტყე-პარკის გაშენებას (5ჰა). 

 

4. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების მეთოდოლოგია და შემაჯამებელი სურათი 

ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 

არ გულისხმობს ფიქსირებული საბაზისო წლის გამოყენებას, რომელიც ქალაქის განვითარების 

პროცესისათვის ძალიან დიდ რისკებს შეიცავს და თითქმის შეუსრულებელს ხდის ქალაქების 

მიერ აღებულ ვალდებულებებს. მეთოდი, რომელიც გამოყენებულია, ითვალისწინებს ქვეყნის 

და განხილული ქალაქის განვითარების პერსპექტივას და ემისიების (ენერგომატარებლებზე 

მოთხოვნილების ზრდის შედეგად) აუცილებელ ზრდას 2020 წლისათვის. ეს ზრდა განიხილება,  

ტრადიციული გზით განვითარების (BAU) სცენარით, რომლის მიმართაც ხდება ემისიების 

შემცირება სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საპროექტო წინადადებების განხორციელების 

შედეგად. უფრო დეტალურად ტრადიციული გზით განვითარების სცენარის შექმნის 

მეთოდოლოგია განხილულია ტრანსპორტის თავში. 

ქვემოთ მოყვანილია ინვენტარიზაციის ჯამური შედეგები 2012 და 2020 წლებისთვის და 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებების მიერ 

დაზოგილი ემისიების შეფასება. 

ცხრილი 3. სათბურის გაზების ემისიები ზუგდიდში 2012 წელს და 2020 წელს    (ტონა CO2 ეკვ.) 

სექტორი 2012 2020 (BAU) 

ტრანსპორტი 30122 39583 

შენობები 12740 18507 

გარე განათება 225 282 

ნარჩენები 3578 6892 

სულ 46666 65264 

 

ცხრილი 4. ემისიების დაზოგვები ზუგდიდის მდგრადი განვითარების გეგმის მიხედვით სხვადასხვა სექტორში 

სექტორი  დაზოგვა (ტონა CO2ეკ) 

ტრანსპორტი 6 980 

შენობები 3410 

გარე განათება 226 

ნარჩენები  4 792 

გამწვანება 315 



 სულ 15 723 

 

ნახ. 4-ზე ნაჩვენებია ემისიების გადანაწილება სექტორების მიხედვით 2012 საბაზისო 

წელსა და 2020 წელს შორის ბიზნესის ტრადიციული გზით (BAU) განვითარების სცენარის 

მიხედვით, ხოლო ნახაზებზე 6-9 ნაჩვენებია სხვადასხვა სექტორში ემისიების ზრდა  BAU  და 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარებისთვის. 

  
ნახ. 4. ემისიების გადანაწილება სექტორების მიხედვით 2012 და 2020 წლებს შორის. 

 

ნახ. 5. ემისიების ზრდა  BAU  და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით 
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ნახ. 6. ემისიების ზრდა  BAU  და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით 

შენობების სექტორში 

 

ნახ. 7. ემისიების ზრდა  BAU  და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით გარე 
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ნახ. 8. ემისიების ზრდა  BAU  და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით 
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5. ტრანსპორტი და საგზაო ინფრასტრუქტურა 

5.1. სექტორის მიმოხილვა 

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე გადის თბილისი-სოხუმისა (საერთაშორისო 

მნიშვნელობის) და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (ზუგდიდი-მესტია, ზუგდიდი-

ანაკლია) გზები. აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ თბილისი-სოხუმის გზა საქართველოს მიერ 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფ. რუხთან წყდება და ფაქტიურად ჩიხს წარმოადგენს. 

ქალაქში ასევე გადის რკინიგზის მაგისტრალი. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის (სოფლების ჩათვლით) ტერიტორიაზე სულ 591 კმ. 

საავტომობილო გზა არის რეგისტრირებული, საიდანაც შავი საფარის (ასფალტიანი) არის 351 

კმ, ხოლო ხრეშოვანი - 240 კმ. . როგორც ვხედავთ, გზების მნიშვნელოვანი ნაწილი (40,6%) 

მოხრეშილია და საჭიროებს შავ საფარს.  

საავტომობილო გზების სიგრძე კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება: 

1. საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები – 25 კმ, მ.შ. ასფალტობეტონის – 

25 კმ. 

2. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა _120 კმ. მ.შ. ასფალტობეტონის – 120 კმ  

3. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა (გარდა ქალაქში არსებული გზებისა) _ 276 კმ. მ.შ. 

ასფალტობეტონის 115კმ, ხრეშოვანი  161 კმ; 

თავად ქალაქ ზუგდიდში შიდა გზებისა და ქუჩების სიგრძე შეადგენს 170 კმ-ს, მათ 

შორის: ასფალტირებულია – 91 კმ, ხრეშოვანი –79 კმ.  როგორც ვხედავთ, გზების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი (46,5%) მოხრეშილია და საჭიროებს შავ საფარს21.  

აღსანიშნავია რომ, შიდა გზების მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად 

გაუმჯობესდა. ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით შეკეთდა 

სოფლის შიდა გზები, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა ინგირი-

ოქტომბერი-კახათის და კახათი-კოკი-ორსანტიის საავტომობილო გზების მოასფალტება, ასევე 

განხორციელდა ქალაქის ქუჩების მოასფალტება, ეს პროცესი ამჟამადაც მიმდინარეობს. 2010-

2013 წლების განმავლობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაზე 

დაიხარჯა 15 686 472 ლარი22. 

ნახ. 9-ზე ნაჩვენებია ქალაქ ზუგდიდის დაგეგმარება. როგორც ნახაზიდან ჩანს, ქუჩების 

ქსელი სტრუქტურულად კარგად არის ორგანიზებული, თუმცა საკმაოდ გართულებულია 

ქალაქის სამხრეთ ნაწილში რკინიგზის ხაზით გაყოფილი ტერიტორიების ურთიერთკავშირი. იქ 

გამავალი სარკინიგზო ლიანდაგი იქაურ მაცხოვრებლებს ქალაქისგან ფაქტიურად კვეთს. 

                                                      

 

 

 

21 ზუგდიდის მერია.  
22 ზუგდიდის მერია  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90


გადასვლის საშუალება კი თითქმის არ არის.  ქუჩების ქსელი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში – 

ნახევარწრიულ-რადიალურია, ქუჩების პარამეტრები და ტექნიკური მდგომარეობა ძირითადად 

დამაკმაყოფილებელია. მაგისტრალები და საქალაქო ქუჩები მოსალოდნელ დატვირთვის 

გაზრდას გარკვეული რეზერვით  პასუხობს.  

 

 

ნახ. 9. ქ. ზუგდიდის დაგეგმარება 

დღევანდელი მდგომარეობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფუნქციონირებს 32 შიდასაქალაქო და 56 საგარეუბნო რეგულარული სამგზავრო მარშრუტი. 

ფუნქციონირებს  შ.პ.ს. ”მუნიციპალური ტრანსპორტი”, რომლის მეშვეობით ხორციელდება 

მგზავრთა გადაყვანა ”ბოგდანი”-ს მარკის ავტობუსებით და გაიაფებული ტარიფიებით 

შიდასაქალაქო და საგარეუბნო მარშრუტებზე.  ქალაქში ფუნქციონირებს 3 ავტოსადგური და 

ავტოსალარო, რომლებთანაც სამარშრუტო ავტობუსები დაკავშირებულია მარშრუტის 

მიმართულების გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ საქართველოს ყველა 

მსხვილი ქალაქის მიმართულებით ხორციელდება მგზავრთა გადაყვანა. 

შ.პ.ს. “ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი”-ის ბალანსზე არსებული 23 ერთეული 

ავტობუსებიდან 2 ტექნიკურად გაუმართავია, 21-ავტობუსიდან (რომელთა გარბენი  300 000 -  

450 000 კმ-ია) ქალაქს ემსახურება 14 ერთეული, ხოლო დანარჩენი 7 სოფლებს. სამარშრუტო 



ტაქსებით ქალაქს ემსახურება ორი კომპანია -შპს „ერა“ და შპს „დაკა-ჯორჯია“. ინფორმაცია ამ 

სამი კომპანიის მიერ მომსახურებული მგზავრებისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 

მოცემულია ცხრილში (ცხრილი 5). 

ცხრილი 5. ზუგდიდის შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტის (ავტობუსებით და მინი ავტობუსებით –  საქალაქო 

მმარშუტებზე მგზავრთა გადაყვანა და გავლილი მანძილი.   
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შსს მომსახურების სააგენტოს მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განვამლობაში (2003 წლიდან 2013 

წლამდე) სამჯერ გაიზარდა. ამავე სააგენტოს ცნობით ამ ავტომობილთა დაახლოებით 80% 

ეკუთვნის ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობას. 



 

ნახ. 10. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობის ზრდის 

ტენდენცია 2003-2013წწ. 

მოსალოდნელია რომ სატრანსპორტო რაოდენობების რიცხვის ზრდის ტენდენცია 

გაგრძელდება მომავალშიც, რაც გამოიწვევს ამ დამატებული სატრანსპორტო საშუალებების 

გამო სათბურის გაზების ემისიების ზრდას. სწორედ ამიტომ, ტრანსპორტის სექტორში 

ენერგოეფექტურობის ამაღლება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების კუთხით.   

ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის ფარგლებში ტაქსებისა და 

კერძო კომერციული და სატვირთო მანქანების მოძრაობის დასადგენად ჩატარდა  მათი 

მონიტორინგი და გამოკითხვა. კერძოდ, ქალაქის სხავადასხვა უბანზე (სულ 19 წერტილი) 

დროის სხვადასხვა პერიოდში მოხდა ტაქსისა და კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების 

დათვლა და მძღოლების გამოკითხვა. დადგინდა, რომ ტაქსების 22% მუშაობს ბენზინზე, 12% 

დიზელზე და 65% - გაზზე.  

ცხრილი 6-ზე ნაჩვენებია 2012 წლისათვის ქალაქ ზუგდიდში დარეგისტრირებული 

სატრანსპორტო საშუალებების ჯამური მონაცემები ტიპების, რაოდენობებისა და საწვავის 

მოხმარების მხრივ.23  

                                                      

 

 

 

23 ქალაქში მონიტორინგის შედეგად დათვლილ იქნა ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსები, ტაქსები, მცირე 

და დიდი სატვირთო მანქანები.  
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ცხრილი 6. ზუგდიდში რეგისტრირებული ტრანსპორტი და მისი მახასიათებლები 

სატრანსპორტო 

საშუალებები 

მსუბუქი 

მანქანები (ტაქსის 

და მუნიც. 

ავტოსატრანსპორ

ტო საშუალებების 

გარდა) 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის 

მომსახურე და სხვა 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები  

 

 

მოტოციკლე- 

ტები 
ავტობუსები 

მიკრო 

ავტობუსებ

ი 

ტაქსი 

მცირე 

სატვირთო 

მანქანები 

(2 ტონამდე 

ტვირთზი

დვის) 

დიდი 

სატვირთო 

მანქანები 

საწვავის ტიპის 

მიხედვით 
    

 
          

ბენზინზე მომუშავე 8 700 12 41   95   

დიზელზე მომუშავე 2 150 15  14 33 15 12 25 

ბუნებრივ აირზე 

მომუშავე 
268  

 
  

11

0 
  

სულ 11 118 27 
41 

14 33 
22

0 
12 30 

წლიური კილომეტრაჟი 

(კმ/მანქანა) 
12 000 18 000 1 800 52 920 

24 

873 

15 
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საწვავის საშუალო 

ხარჯი ბენზინზე (ლ/100 

კმ) 

9 18 3     9     

საწვავის საშუალო 

ხარჯი დიზელზე (ლ/100 

კმ) 

8 12   21 13 7 12 35 

საწვავის საშუალო 

ხარჯი ბუნებრივ აირზე 

(კუბ.მ/100 კმ) 

7.00   

 

    
11

.00 
    

სულ ბენზინის 

მოხმარება (ლიტრი) 
9 302 040 38 880 2 214 0 0 

13

3 380 
0 0 

სულ დიზელის 

მოხმარება (ლიტრი) 
2 043 360 32 400   155 585 106 704 16 380 

12 

096 
63 000 

სულ ბუნ.აირის 

მოხმარება (კუბ.მ) 
222 869 0   0 0 188 760  0 
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ასევე, ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის ფარგლებში მოხდა 

გაზგასამართი სადგურების (3 კმ-დე ქალაქთან ახლო მიმდებარე გაზგასამართი სადგურების 

ჩათვლით) მონიტორინგი და მათგან ინფორმაციის მოკრება. ქალაქის სანტრანსპორტო 

საშუალებებს ემსახურება 15 ბენზო, დიზელ და 3 გაზგასამართი სადგური: (აქედან: 3-„გალფის 

“,2 სოკარის“(+გაზი+თხევადი),3- ვისოლის, 3-„რომპეტროლის“, 1-„ლუკოილის“,1 „კრისტალის“,  

4 (კერძო არაბრენდი) . 

მონიტორინგის შედეგად მიღებული  შედეგებით ყოვედღიურად იყიდება 90-95 ტონა 

საწვავი და 7 მ3 ბუნებრივი აირი, რამაც თვეში (30 დღეზე) ჯამურად შეადგინა 2 775 ტ. საწვავი  

(33 300 ტ/წ.). აქედან: 

 ბენზინი: - 1 942 ტ. 

 დიზელი - 833 ტ. 

 ბუნებრივი აირი - 21 კუბ.მ  

 თხევადი აირი - 1 კუბ.მ  (ძირიტადად ტრანზიტულ  მანქანებზე) 

ცხრილი 6-ის მიხედვით სულ საწვავის მოხმარებამ ზუგდიდში შეადგინა დაახლოებით 

9.5 მილიონი ლიტრი ბენზინი, 2.5 მილიონი ლიტრი დიზელი და 412 ათასი კუბ.მ გაზი. 

სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია შესრულდა ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, და არა 

გაზგასამართი სადგურების მიერ გაყიდული საწვავის მიხედვით, რადგანაც ეს უკანასკნელი 

ასევე მოიცავს ქალაქგარეთ მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მიერ საწვავის მოხმარებას 

(მაგალითად საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე).  ზუსტი აღრიცხვისთვის საჭიროა გამოყენებულ 

რიცხვებს ასევე დაემატოს ტრანზიტული ან გარედან შემოსული მანქანების მიერ საწვავის 

მოხმარება, მაგრამ ტრანზიტულ ნაკადებზე და შემოსულ ტრანსპორტზე ზუსტი ინფორმაციის 

არარსებობის გამო, მხოლოდ რეგისტრირებული ტრანსპორტის მონაცემები იქნა გამოყენებული 

ინვენტარიზაციისთვის. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში ინვენტრაიზაციის 

გაუმჯობესებისა და მონიტორინგის მიზნით განხორციელდეს დაკვირვება ქალაქის გარედან 

ტრანსპორტის შემოსვლა-გასვლაზე. 
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5.2. მეთოდოლოგია 

ისევე, როგორც სხვა სექტორებისთვის, ტრანსპორტის სექტორისთვისაც საბაზისო წლად 

არჩეულია 2012 წელი.  

სათბურის გაზების ემისიები გამოთვლილია კლიმატის ცვლილების 

სამთავრობათაშორისო საბჭოს (IPCC) მეთოდოლოგიის დონე 1 სექტორული მიდგომის 

ადგილობრივი დონისთვის ადაპტირებული ფორმულით, რომელიც ემყარება საწვავის 

ფაქტიური მოხმარების შესახებ მონაცემებს. 

ნახშირორჟანგის ემისიაj (გგCO2) = 

i {საწვავის ფაქტიური მოხმარებაji(ერთეული) 

x საწვავის კალორიულობაi(მგვტ.სთ24/ერთეულზე) 

x ნახშირბადის ემისიის ფაქტორი (ტC/მგვტ.სთ)/1000 

x დაჟანგული ნახშირბადის წილი i} 

x 44/12, 

სადაც ქვედა ინდექსი j მიუთითებს დარგს, ქვედა ინდექსი i კი მიუთითებს საწვავის 

ტიპს.  

სხვა გაზებისათვის სექტორული მიდგომით ემისიები გამოთვლილ იქნა ფორმულით:  

სათბურის გაზის ემისიაj (გგ გაზი) = 

i {[საწვავის ფაქტიური მოხმარებაji (ერთეული) 

x საწვავის კალორიულობაi (მგვტ.სთ/ერთეულზე) 

x გაზის ემისიის ფაქტორი ji (ტგაზი/მგვტ.სთ)/1000]. 

გამოთვლებისას გამოყენებულია ნახშირბადის ემისიის ფაქტორების (ენერგიის 

ერთეულის წილად მოსული ნახშირბადის ემისია) და გადამყვანი კოეფეციენტების (საწვავის 

წვის კუთრი სითბოს ანუ იგივე კალორიულობის) ტიპიური მნიშვნელობები IPCC 1996-დან. 

  

                                                      

 

 

 

24 IPCC-ს მეთოდოლოგიაში საბაზისო ენერგიის ერთეული არის ტერაჯოული, ხოლო SEAP 

მეთოდოლოგიით - მგვტ.სთ, ამიტომ წინამდებარე დოკუმენტში  ყველგან გამოიყენება მგვტ.სთ. 
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ცხრილი 7. გადამყვანი კოეფიციენტები და ნახშირბადის ემისიის ფაქტორები სხვადასხვა ტიპის საწვავისათვის 

საწვავის ტიპი ერთეული 

გადამყვანი 

კოეფიციენტი 

(მვტ.სთ/ერთეული) 

ნახშირბადის 

ემისიის ფაქტორი 

(ტონა C/ მგვტ.სთ) 

ბენზინი 1000 ლიტრი 0.01 0.247 

დიზელის საწვავი 1000 ტონა 0.011 0.267 

თხევადი გაზი 1000 ტონა 0.013 0.227 

ბუნებრივი გაზი  1 მილიონი მ3 0.009 0.202 

შეშა 1000 მ3 0.002 -- 

 

ელექტროენერგიისთვის გამოყენებულ იქნა 2012 წელს ქსელის საშუალო ემისიის 

ფაქტორი - 0.136 კგ CO2/კვტ.სთ.  

საწვავში არსებული ნახშირბადის მცირე ნაწილი წვისას არ იჟანგება, თუმცა ამ 

ნახშირბადის უდიდესი ნაწილი მოგვიანებით იჟანგება ატმოსფეროში. გამოთვლებისას 

იგულისხმება, რომ ნახშირბადი, რომელიც დაუჟანგავი რჩება, ინახება განუსაზღვრელად 

დიდხანს. 2006-2011 წლების ინვენტარიზაციაში გამოყენებული დაჟანგული ნახშირბადის 

წილის IPCC-ის მიერ რეკომენდებული ტიპიური მნიშვნელობები მოყვანილია ცხრილში 

(ცხრილი 8). 

ცხრილი 8. დაჟანგული ნახშირბადის წილი სხვადასხვა საწვავისთვის 

საწვავი დაჟანგული ნახშირბადის წილი 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 0.990 

ბუნებრივი გაზი  0.995 

 

სხვა გაზების ემისიების ფაქტორები კი ტრანსპორტის სექტორისთვის მოცემულია 

ცხრილი 9 -ში. 

ცხრილი 9. მეთანის და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები ტრანსპორტის სექტორისთვის (კგ/მგვტ.სთ) 

სათბურის გაზი ბენზინი დიზელი ბუნებრივი აირი 

CH4 0.072 0.018 0.18 

N2O 0.002 0.002 0.0004 
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მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის ნახშირორჟანგის ეკვივალენტში გადასაყვანად 

გამოყენებულია ამ გაზების გლობალური დათბობის პოტენციალის მნიშვნელობები (გდპ). 

ცხრილი 10. მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის გლობალური დათბობის პოტენციალი 

გაზი 
სიცოცხლის ხანგრძლივობა, 

წელი 
100-წლიანი გდპ 

CH4 12±3 21 

N2O 120 310 

 

სპეციალურად აღმოსავლეთ პარტნიორების წევრი ქვეყნების ქალაქებისთვის 

ევროკავშირის გაერთიანებული კვლევების ცენტრის (Joint Resesarch Centre JRC) მიერ 

შემუშავებულ იქნა სახელმძღვანელო დოკუმენტი25, რომლის მიხედვითაც ამ ქალაქებს ეძლევათ 

არჩევანი განსაზღვრონ ემისიების სავალდებულო შემცირება შემდეგი სამი ალტერნატული 

მიდგომით: 

1. შემცირება ფიქსირებული საბაზისო წლის სრული ემისისების მიმართ 

2. ერთ სულზე ემისიების შემცირება ფიქსირებული წლის ემისიების მიმართ 

3. შემცირება ბიზნესის ტრადიციული გზით განვითარების (Business As Uual – BAU) 

სცენარის მიერ 2020 წლისთვის პროექცირებული ემისიების მიმართ. 

ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში გამოყენებულია ემისიების 

შემცირების გამოთვლა BAU სცენარის მიმართ. აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტი 

აღწერს ამ სცენარის აგების ორ შესაძლო ვარიანტს. ესენია: 

1. ქალაქს შეუძლია შეიმუშაოს საკუთარი მეთოდოლოგია, რომელიც შემდგომ შეფასდება 

JRC-ს მიერ. 

2. ქალაქს შეუძლია გამოიყენოს აღნიშნულ სახელმძღვანელო დოკუმენტში მითითებული 

ეროვნული კოეფიციენტები.  ეს კოეფიციენტები შემუშავებულ იქნა ემისიების მონაცემთა 

ბაზის გამოყენებით გლობალური ატმოსფერული კვლევებისთვის (EDGAR) პროექტში 

                                                      

 

 

 

25 "HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) IN THE EASTERN PARTNERSHIP AND 

CENTRAL ASIAN CITIES" ─ GUIDEBOOK, European Commission Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 

Luxembourg: Publications Office of the European Union © European Union, 2013 
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CIRCE26. ასევე გამოყენებულ იქნა POLES (Prospective Outlook for the Long term Energy 

Systems)27 მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ენერგიის მოხმარების ზრდას 

მოსახლეობისა და ეკონომიკის ზრდის გამო. საბაზისო წელზე დაყრდნობით  BAU 

სცენარი გამოთვლის ემისიების დონეს 2020 წლისთვის იმ დაშვებით, რომ მოსახლეობის, 

ეკონომიკის, ტექნოლოგიებისა და ადამიანთა ქცევის მიმდინარე ტენდენციები 

გაგრძელდება და არ იქნება გატარებული ემისიების შემცირების ადგილობრივი ან 

ეროვნული ღონისძიებები28.  

ზუგდიდისთვის გამოყენებულ იქნა პირველი მიდგომა, ანუ შემუშავდა საკუთარი 

მეთოდოლოგია, თუმცა ეს მეთოდოლოგია მსგავსია მეორე მიდგომისა. ისევე, როგორც მეორე 

მიდგომაში, აქაც აღებულია ეროვნული ზრდის კოეფეციენტები, მაგრამ განსხვავებით ამ 

მიდგომისგან: 

1. კოეფიციენტები მიღებულია არა ქვეყნის გარეთ ჩატარებული კვლევებისგან, როგორც 

JRC-ს კოეფიციენტები, არამედ ეროვნულ დონეზე შექმნილ MARKAL-Georgia 

მოდელის საფუძველზე მიღებული BAU სცენარის შედეგების მიხედვით, რომელიც 

გამოიყენება საქართველოს დაბალ-ემისიანი განვითარების სტრატეგიისა და 

ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიის შესაქმნელად. შესაბამისად ეს 

კოეფიციენტები უკეთესად ასახავს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსა და სამომავლო 

გეგმებს. 

2. კოეფიციენტები ხელმისაწვდომია არა მხოლოდ ჯამური ემისიების დონეზე, არამედ 

სხვადასხვა სექტორის დონეზე, რაც საშუალებას იძლევა უკეთესად დაიგეგმოს 

შერბილების ღონისძიებები.  

3. თუ არსებობს მოსახლეობის და მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდის პროექციები 

მუნიციპალიტეტის დონეზე, შესაძლებელია ამ პროექციების გამოყენება MARKAL-

Georgia ეროვნული კოეფიციენტების მოდიფიცირებისთვის. 

ამ მეთოდის გამოყენებით, USAID-ის მიერ დაფინანსებული „დაბალემისიებიანი 

განვითარების შესაძლებლობათა გაძლიერება / სუფთა ენერგიის პროგრამის“ მიერ 

                                                      

 

 

 

26 U.M. Doering, G. Janssens-Maenhout, J.A. van Aardenne, V. Pagliari (2010), CIRCE report D.3.3.1, Climate Change and 

Impact Research in the Mediterranean Environment: Scenarios of Future Climate Change IES report 62957.A. Pozzer, P. 
Zimmermann, U.M. Doering, J. van Aardenne, H. Tost, F. Dentener, G. Janssens- Maenhout, and J. Lelieveld, Effects of business-as-
usual anthropogenic emissions on air quality, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 12, 8617-8676, 2012, doi:10.5194/acpd-12-8617-2012  

27 Russ, P., Wiesenthal, T., van Regenmorter, D., Ciscar, J. C., 2007. Global Climate Policy Scenarios for 2030 and 

beyond. Analysis of Greenhouse Gas Emission Reduction Pathway Scenarios with the POLES and GEM-E3 models, JRC 

Reference report EUR 23032 EN. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1510 
28 JRC Report, ”An approach with a Business-as- Usual scenario projection to 2020 for the Covenant of Mayors from 

the Eastern Partnership”, 2012. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/JRC-IES_CoM-East_report_BAUprojections2.pdf   
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შემუშავებული იქნა მარტივი, ექსელზე დაფუძნებული  პროგრამა muni-EIPMP (მუნიციპალური 

ემისიების ინვენტარიზაცია, პროექცია და შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა), რომლის 

გამოყენებითაც შესაძლებელია MARKAL-Georgia მოდელის საფუძველზე მიღებული BAU 

სცენარის პროექციების მისადაგება კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ინვენტარიზაციაზე. ამ  

პროგრამის მეშვეობით ზუგდიდისთვის შეიქმნა BAU სცენარი. გამოყენებული კოეფიციენტები 

ნაჩვენებია ცხრილში (ცხრილი 14). 

ქ. ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორისათვის გარდა სათბურის გაზებისა, შეფასებული 

იქნა ტრანსპორტის მიერ ემიტირებული სხვა, კერძოდ ადგილობრივი, დამაბინძურებლებიც. 

ამისთვის გამოყენებულ იქნა კომპიუტერული პროგრამა COPERT IV (Computer Programme to 

Calculate Emissions from Road Transport), რომელიც შემუშავებულია ევროპის გარემოს დაცვის 

სააგენტოს მიერ (European Environment Agency) და ფართოდ გამოიყენება ევროპაში.  

საქართველოში და მის რეგიონებში არსებული ინფორმაცია უმთავრესად საჭიროებს 

მისადაგებას COPERT IV მოდელთან, რადგან ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი არ 

არსებობს. სწორად შერჩეული საწყისი მონაცემების სტანდარტული მნიშვნელობების 

გამოყენებით COPERT IV საშუალებას იძლევა რაღაც მიახლოებით მოახდინოს ემისიების 

შეფასება, თუმცა საქართველოში მანქანების ტექნიკური შემოწმების არარსებობისა და საწვავის 

ხარისხზე ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, სავარაუდოდ დამაბინძურებლების 

გამონაბოლქვების ნამდვილი მნიშვნელობები გაცილებით მაღალია, ვიდრე აქ ნაჩვენები 

მნიშვნელობები.  რაც შეეხება სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობასა და მოხმარებულ 

საწვავს, ისინი მისადაგებულია კონკრეტული მდებარეობისთვის. COPERT-ის გამოყენებამ 

შესაძლებელი გახადა მოწესრიგებულიყო მონაცემთა ბაზა და ამით შეიქმნა წინაპირობა 

მომავალში ამ პროგრამის სრულფასოვანი გამოყენებისა ტრანსპორტის სექტორიდან 

ემისიების გამოსათვლელად. ცხადია, ასევე საჭირო იქნება გარკვეული კატეგორიის 

მონაცემთა შეგროვების სისტემის შექმნა.  ჯერჯერობით კი ამ შედეგების გამოყენება 

შესაძლებელია მხოლოდ გამონაბოლქვების ტრენდების სანახავად, რათა დადგინდეს რომლები 

იზრდება ყველაზე მეტად და რომლები შემცირდება ღონისძიებების შედეგად. 

COPERT-ის გამოყენებით დამატებით შეფასდა შემდეგი დამაბინძურებლები:  

- მძიმე მეტალები: ტყვია (Pb), კადმიუმი (Cd), სპილენძი (Cu), ქრომი (Cr), ნიკელი (Ni), 

სელენი (Se), თუთია (Zn); 

- აქროლადი: აქროლადი ორგანული ნაერთები (VOC), არამეთანშემცველი აქროლადი 

ორგანული ნაერთები (NMVOC); 

-  არააქროლადი: ნახშირჟანგი (CO), აზოტის ოქსიდები (NOX, NO, NO2, NH3), მყარი 

ნაწილაკები (PM); 

ასევე შეფასდა პირდაპირი სათბურის გაზების ემისიები (C02, N2O და CH4) ზუგდიდში 

რეგისტრირებული ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის და შედარდა ინვენტარიზაციის 

შედეგებს. 
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5.3. საბაზისო წლის ინვენტარიზაცია და სათბურის გაზების ემისიების 

საბაზისო სცენარი (2013-2020 წწ) 

ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორის სტრუქტურა და საბაზისო წლის ინვენტარიზაცია 

დაფუძნებულია 2012 წლის მონაცემებზე და განიხილავს შემდეგი სახის ტრანსპორტს: 

• მუნიციპალიტეტის მომსახურე მანქანები; 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (ავტობუსები, მიკრო-ავტობუსები და ტაქსები); 

• კერძო და კომერციული ტრანსპორტი. 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგიის თანახმად არ 

განიხილება საწვავის მოხმარება ნავიგაციის, საჰაერო მიმოსვლისა და რკინიგზის მიერ, 

რადგანაც ამ საშუალებებით გადაადგილება არ ექცევა ქალაქის ტერიტორიულ ფარგლებში. 
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 2012 წელს ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორში საწვავის მოხმარებამ დაახლოებით 

120 ათასი მგვტ.სთ შეადგინა. 

ცხრილი 11.  ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორში ენერგიის საბოლოო მოხმარება (მგვტ.სთ) – 2012 

ქვესექტორი 
ბუნებრივი 

აირი 
დიზელი ბენზინი სულ 

მუნიციპალური სატრანსპორტი პარკი 0  347  369  717  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 1 761  2 988  1 267  6 017  

კერძო და კომერციული ტრანსპორტი 2 080  22 716  88 397  113 194  

ჯამი 3 841  26 052  90 034  119 927  

 

2012 წელს სათბურის გაზების ემისიამ ტრანსპორტის სექტორიდან დაახლოებით 30.6 

ათასი ტონა CO2-ის ეკვივალენტი შეადგინა. 

ცხრილი 12. ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისია CO2-ის ეკვივალენტში (ტონა) – 

2012 

ქვესექტორი 
ბუნებრივი 

აირი 
დიზელი ბენზინი სულ 

მუნიციპალური სატრანსპორტი 

პარკი 
0  92  92  

184  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 361  792  316  1 468  

კერძო და კომერციული ტრანსპორტი 426  6 020  22 024  28 470  

ჯამი 787  6 904  22 432  30 122  

 

სხვა ადგილობრივი დამაბინძურებლების ემისიები 2010-2013 წლებში მოცემულია 

შემდეგ ცხრილში. 

ცხრილი 13. დამაბინძურებლების ჯამური მონაცემები ტონებში და პროცენტული სხვაობა 2010 – 2013 წწ -ს 

შორის  

# დასახელება 
წელი 2010 -2012 წწ 

სხვაობა  
2010 2011 2012 2013 

1 PB (კგ) 4,11 4,24 4,42 4,55 11% 

2 caidum (კგ) 0,12 0,13 0,13 0,14 17% 

3 Copper (კგ) 52,37 53,46 55,84 57,42 10% 

4 Chromium (კგ) 2,08 2,12 2,22 2,29 10% 

5 Nickel (კგ) 1,02 1,04 1,08 1,10 8% 

6 Selenium (კგ) 0,14 0,15 0,15 0,15 7% 

7 Zinc (კგ) 22,99 23,37 24,33 25,01 9% 

8 VOC 415,11 417,60 425,35 439,16 6% 

9 NMVOC 401,33 403,02 410,31 423,63 6% 

10 CO 3 755,34 3 826,80 3 951,54 3 951,54 5% 
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11 CH4 13,75 14,53 15,02 15,53 13% 

12 NOX 262,49 270,47 281,14 289,61 10% 

13 NO 249,73 257,11 267,07 275,16 10% 

14 NO2 12,59 13,26 13,87 14,21 13% 

15 N2O 0,94 1,00 1,04 1,07 14% 

16 NH3 0,31 0,32 0,33 0,34 10% 

17 PM 8,32 8,70 9,37 9,42 13% 

 

MARKAL-Georgia ეროვნული მოდელის მიხედვით ტრანსპორტის სექტორში 

სათბურის გაზების ემისიების ზრდის კოეფიციენტები არის შემდეგი: 

ცხრილი 14. საწვავის მოხმარების ზრდის კოეფიციენტები სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტისთვის BAU სცენარით 

სექტროი 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ტრანსპორტი 1 1.05 1.10 1.1 1.19 1.23 1.3 1.29 1.31 

 

ზუგდიდისთვის მოსახლეობის და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ადგილობრივი 

პროექციების არარსებობის გამო, გამოყენებულ იქნა ეროვნული პროექციები მოდიფიკაციის 

გარეშე. ზრდის საბაზისო სცენარის მიხედვით, 2020 წლისთვის სათბურის გაზების ემისიები  

ტრანსპორტის სექტორიდან დაახლოებით 40 ათასი ტონა CO2-ის ეკვივალენტი შეადგინა. 

ტრანსპორტის სექტორში ემისიების ზრდა მოცემულია შემდეგ ნახაზზე.  

 

ნახ. 11. ტრანსპორტის სექტორიდან ემისიების ტრენდი BAU სცენარით 
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5.4. ქ. ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორიდან ემისიების შემცირების 

სამოქმედო გეგმა 

ტრანსპორტს ცენტრალური ადგილი უჭირავს საზოგადოების ცხოვრებაში. მას 

გადაჰყავს ხალხი სამსახურებსა და სკოლებში, მაღაზიებსა და სამედიცინო 

დაწესებულებებში. მას მოაქვს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია ბაზრებსა და მარკეტებში, 

ნედლეული ფაბრიკა-ქარხნებში, საოფისე ინვენტარი დაწესებულებებში და მზა ნაწარმი 

მაღაზიებში. იგი აერთიანებს ოჯახებსა და მეგობრებს ერთმანეთთან ურთიერთობისა და 

დახმარების გასაწევად. იგი საშუალებას აძლევს პოლიტიკოსებსა და ბიზნესმენებს უშუალო 

კონტაქტები დაამყარონ ერთმანეთთან და ამით ხელი შეუწყონ პრობლემების გადაწყვეტასა 

და საქმიანი ურთიერთობის გაღრმავებას. 

 თავისი ფუნქციონირებისთვის ტრანსპორტი დიდი რაოდენობით მოიხმარს 

ენერგიას, რომლის გამოსამუშავებლად ამჟამად, უმეტესწილად, წიაღისეული საწვავი 

გამოიყენება, რაც ატმოსფეროში სათბურის გაზების ემისიებთან არის დაკავშირებული. 

მსოფლიოში შექმნილი გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები 

მოითხოვს გადასვლას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ელექტრული თუ სხვა, უფრო 

მდგრადი კერძო ტრანსპორტით გადაადგილებაზე, ფეხით სიარულსა და ველოსიპედით 

სარგებლობაზე, აგრეთვე  ტერიტორიების უკეთეს დაგეგმვაზე. სხვდასხვა ქვეყნები ამ 

პრობლემის დაძლევას სხვადასხვა საწყისი პოზიციებიდან უდგებიან. მაღალგანვითარებულ 

ქვეყნებში, მაგალითად, საჭირო ხდება ავტომანქანაზე დამოკიდებულების ჩვევების 

დაძლევა. განვითარებადი ქვეყნები მიილტვიან ქალაქში მიწის უფრო შერეული 

გამოყენებისკენ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უფრო ფართოდ მოხმარებისკენ, რის 

შედეგადაც ეს სექტორი იქ უფრო მდგრადი ხდება. თუმცა, ასეთი მიდგომა ხშირად იწვევს 

მნიშვნელოვან პრობლემებს მოძრაობის გადატვირთვასთან, ჰაერის დაჭუჭყიანებასთან და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების არასაკმარის ხარისხთან 

დაკავშირებით. ასეთ ქვეყნებში ეს პრობლემები პრიორიტეტულად მიიჩნევა. განვითარებად 

ქვეყნებში ავტომანქანების სიჭარბე დღეისთვის არ წარმოადგენს ისეთ მწვავე პრობლემას, 

როგორც განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა ეკონომიკის სწრაფი ზრდა განვითარებადი 

მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და კერძო ავტომანქანების რაოდენობის შესაბამისი მატება უკვე 

საშიშროებას უქმნის მათ მომავალს, თუ ამის საწინააღმდეგოდ არ იქნება მიღებული 

სათანადო ზომები. სატრანსპორტო მოძრაობის გადატვირთულობა, ხმაური, უსაფრთხოება, 

ჰაერის დაჭუჭყიანება და სათბურის გაზების გამონაბოლქვები ნაკლებად მიმზიდველს ხდის 

ასეთ ქალაქებს ინვესტორებისთვის და უბიძგებს მათ გადაიტანონ თავიანთი კაპიტალი სხვა 

ქალაქებში. 

ზუგდიდი, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქები, გარკვეულწილად ამ ორ 

რეალობას შორის იმყოფება. კერძო მფლობელობაში იმყოფება 1000 სულზე დაახლოებით 

160 ავტომანქანა, რაც  დაახლოებით ორნახევარჯერ ნაკლებია დასავლეთ ევროპის 

ქალაქების მაჩვენებელზე. ისევე როგორც მთელს საქართველოში, ზუგდიდშიც მოსახლეობა 

ამჯობინებს დიდი ზომის არაეფექტური ავტომანქანების გამოყენებას და შეიმჩნევა კერძო 

ავტომანქანებით გადაადგილების ზრდის ტენდენცია. მიუხედავად ამისა, მანქანების 

სავალდებულო ტექნიკური დათავლიერების და საწვავის ხარისხის უკონტროლობის გამო 
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ჰაერის დაჭუჭყიანების და მოძრაობის გადატვირთულობის პრობლემები წინ უსწრებს 

სათბურის გაზების ემისიის ზრდის პრობლემებს. აქედან გამომდინარე, ტრანსპორტის 

სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიების შემცირების სამოქმედო გეგმაში საჭიროა 

უპირველეს ყოვლისა შეტანილ იქნეს ღონისძიებები, რომლებიც გააუმჯობესებს 

ავტოტრანსპორტის მოძრაობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას და საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მომსახურებას, ხოლო უფრო შორეულ მომავალში გათვალისწინებული 

უნდა იქნას კერძო ავტომანქანების გამოყენებასთან და უფრო ეფექტური ტექნოლოგიების 

დანერგვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 

სატრანსპორტო საკითხების მოგვარებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების 

ჩატარების აუცილებლობა დადგენილ იქნა არსებული ძველი  გენერალური გეგმების 

გათვლების საფუძველზე და მიზნად ისახავს როგორც მოძრაობის ორგანიზების 

ამოცანის გადაწყვეტას, ასევე  საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების 

გაუმჯობესებას და კომფორტულობის ზრდას.  ღონისძიებები დაყოფილია შემდეგ 

ჯგუფებად:  

 საგზაო ინფრასტრუქტურა და ქალაქის ურბანული დაგეგმარება (საქმიანობა UP1- 

UP3) 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (საქმიანობა PBT1- PBT3). 

 კერძო ტრანსპორტი (საქმიანობა PRT1- PRT3). 

სამივე მიმართულებით მნიშვნელოვანია სტრატეგიებისა და დეტალური სამოქმედო 

გეგმების შემუშავება. ღონისძიებების განხორციელებისა და ემისიების შემცირების 

მისაღწევად, საჭიროა მინიმუმ შემდეგი სტრატეგიების შემუშავება: 

 ქალაქის ურბანული დაგეგმარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

 ქალაქის მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა 

 პარკირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად CO2-ის გამოყოფა 

ტრანსპორტის სექტორიდან 2020 წლისთვის შემცირდება 6 980 ტონა CO2 ეკვ.-ით. 
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ცხრილი 15. ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორის სამოქმედო გეგმა 

ქვესექტორები და 

საქმიანობის 

სფეროები 

ძირითადი ღონისძიებები ცალკეულ 

ქვესექტორში 

 

პასუხისმგებელი 

დეპარტამენტი, 

პირი ან კომპანია 

(იმ შემთხვევაში 

თუ ჩართულია 

მესამე მხარე) 

დაწყების და 

დასრულების 

თარიღი 

ღირებულება  

საქმიანობიდან 

მოსალოდნელი 

საქმიანობიდან 

მოსალოდნელი  

საქმიანობიდან 

მოსალოდნელი 

ენერგიის დანაზოგი 

(მგვტ.სთ) 

განახლებადი ენერგიის 

მიღება (მგვტ.სთ) CO2-ის ემისიის 

შემცირება (ტ) 

ტრანსპორტი სულტრანსპორტი:       14 951 0.35 6 980 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი 

PT1. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მომსახურების გაუმჯობესება და 

პოპულარიზაცია:  • ქალაქში არსებული 

მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის 

მომსახურების პარკის მოწყობას 

• ქალაქის ქუჩებში ქვეითად 

მოსიარულე მოქალაქეთათვის 

მოსაცდელების მოწყობას 

• ტრანსპორტის მოძრაობის 

ელექტრული გონივრული გრაფიკების 

დაფების დამონტაჟებას 

• შიდა სატრანსპორტო მარშუტების 

დადგენა (ოპტიმიზაცია-გაუმჯობესება) 

და განვითარებას 

• და სხვა მოძრაობის 

გადატვირტულობის შემცირების 

ღონისძიებების ჩატარება 

ზუგდიდის 

მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახური 

2015-2017 დასადგენია 7 570   1 900 

საქმიანობა PT2. ქალაქის 

მუნიციპალური სატრანსპორტო 

საშუალებების განახლება  

ზუგდიდის 

მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახური 

2015-2017 დასადგენია 222   58 

საქმიანობა T3: მუნიციპალური 

ტრანსპორტის გადაყვანა ბიოდიზელზე 

ზუგდიდის 

მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახური 

2017-2020  70 000 ლარი   0.35 29 

კერძო და 

კომერციული 

ტრანსპორტი 

საქმიანობა PRT1. პარკირების 

პოლიტიკის შემუშავება 

 ზუგდიდის 

მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახური 

2015-2017 

 დასადგენია 1 514   375 
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საქმიანობა PRT2. ტექნიკური 

დათვალიერებისა და საწვავის ხარისხის 

სტანდარტების შემუშავება  საქმიანობა 

PRT2. დაბალემისიებიანი კერძო 

ტრანსპორტის წახალისება 

 ზუგდიდის 

მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახური 

2015-2017 

 დასადგენია 

10 670   2 755 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურა 

და ქალაქის 

ურბანული 

დაგეგმარება 

UP1. წაღვერისა და ჯავახიშვილის 

ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის 

მშენებლობა 

 ზუგდიდის 

მერია 
2015-2018 

3500000 ლარი 

733   242 

UP2. 4 დამატებითი ხიდის მშენებლობა 

 ზუგდიდის 

მერია 2018-2024 
14000000 ლარი 

3 210   1 059 

UP3. ქვეითთა და ველოსიპედისტთა 

ქუჩის მოწყობა 

ზუგდიდის 

მერია 
2018-2020 დასადგენია 1 702   562 
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5.5. ღონისძიებების დეტალური აღწერა  

საგზაო ინფრასტრუქტურა და ქალაქის ურბანული დაგეგმარების ღონისძიების 

დაგეგმვისას მხედველობაში იქნა მიღებული, ის რომ ქალაქში 400-დე არსებულ ქუჩათა 

ქსელს გააჩნია რეზერვი, რომლის ამოქმედებაც შესაძლებელია და მიზანშეწონილია 

მარტივი ღონისძიებებით. ამ მიმართულებით განხილულია შემდეგი საქმიანობები: 

საქმიანობა UP1. წაღვერისა და ჯავახიშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის 

მშენებლობა 

ქალაქის შიდა სარტანსპორტო გზები  ბდ. ჩხოუშიას მიერ დიაგონალურად იყოფა 

2 ნაწილად, დღეისათვის ქალაქში მხოლოდ 4 სატრანსპორტო და 3 საფეხმავლო ხიდია 

მოწყობილი, რაც ქალაქში ორი ნაწილის  დასაკავშირებლად და შეუფერხებელი 

მოძრაობისათვის არ არის საკმარისი. აქედან გამომდინარე დასახულია ისეთი 

მნიშვნელოვანი ამოცანები, როგორებიცაა ქვეითთა და სატრანსპორტო ხიდების 

მშენებლობა. 

მოკლევადიანი სტრატეგიით  დაგეგმილია  წაღვერისა და ჯავახიშვილის ქუჩების 

დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა  (მისი დაწყება 2015 წელსაა  დაგეგმილი). იგი 

დაახლოებით - 3.5 მილიონი ლარი დაჯდება. ეს ხიდი  ქალაქისათვის  

ინფრასტრუქტურულად დიდი მნიშვნელობისაა - ის ახალი მარშუტით დააკავშირებს 

კომბინატის უბანსა და დაბალი ზონის 7 სოფლიდან მომავალ სატრანსპორტო საშუალებებს 

ქალაქთან, რაც განტვირთავს ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობას. გადაწყდება მრავალი 

საკითხი, მათ შორის: 

 შემოკლდება მდინარის მეორე ნაპირზე არსებულ ობიექტებთან მისასვლელი 

გზა; 

 გაუმჯობესდება მოძრაობის უსაფრთხოება; 

 დავით აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე მოკლე გზით 

(ჯავახიშვილისა და წაღვერის ქუჩებით) გასვლის შემთხვევაში, შესამჩნევად 

შემცირდება საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები და მისგან გამოწვეული 

ზარალი; 

 ახალი ხიდის  გახსნამდე, ავტოტრანსპორტით საგზაო მოძრაობის მონაწილეს 

უხდება ქალაქის ცენტრის გავლა, სადაც ტრანსპორტის მომრავლების  გამო 

დიდია დროითი და მატერიალური დანაკარგი, ასევე იწვევს მძღოლის 

გადაღლას როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად. ეს კი შესააბამისად, 

ამცირებს მძღოლის რეაქციას  კრიტიკულ შემთხვევაში.  ახალი ხიდის 

აშენებისშემდგომ მოკლე გზის გამოყენების შემთხვევაში  შემცირდება საგზაო–

სატრანსპორტო შემთხვევათა რაოდენობა და შესაბამისად მისგან გამოწვეული 

ზარალიც;  

 არსებული მარშრუტით ავტომანქანის ცენტრალური გზით მოძრაობისას  

გადასაკვეთია 20 სახიფათო გზაჯვარედინი და 30 ქვეითთა გადასასვლელი, რაც 

ქმნის დამატებით პრობლემებს. 
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 სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურებს 

გაუადვილდებათ გამოძახების ადგილზე ოპერატიულად მისვლა და 

მოსახლეობაზე დახმარების გაწევა. 

ამრიგად, აღნიშნული პროექტის განხორციელება, სხვა დადებით მოვლენებთან ერთად, 

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ორგანიზების სფეროში მნიშვნელოვან პროექტს 

წარმოადგენს. 

მოკლე გზაზე მძღოლი დაკარგავს დაახლოებით 1–2 წუთს, ხოლო ცენტრით გავლისას 

10–15 წუთს. მოკლე გზით მძღოლს მოუწევს  0.5 კმ–ის გავლა, დღეს არსებული გზით კი 3 კმ–

ის გავლა უწევს. თუ დავუშვებთ, რომ რეგისტრირებული მანქანების 50%-ს კვირაში ერთხელ 

მაინც უწევს ამ მარშრუტით სიარული, წელიწადში სულ დაიზოგება დაახლოებით 725 ათასი 

კილომეტრი წელიწადში, რაც ემისიებს დაახლოებით 242 ათასი ტონით შეამცირებს. 

საქმინობა UP2. 4 დამატებითი ხიდების მშენებლობა 

გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ 4 ხიდის მშენებლობაა დაგეგმილი. ესენია:  

    ხიდი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს 

გორისა და კონსტიტუციის ქუჩებს; 

  ხიდი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც კედიასა და სანკტ-

პეტერბურგის ქუჩებს აკავშირებს; 

  ხიდი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც დადვანისა და გულუას 

ქუჩებს აკავშირებს; 

  ხიდი ქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც წერეთლისა და დემურიას 

ქუჩებს აკავშირებს.  

ეს 4 ხიდი ქალაქის ქუჩებს  მდინარე ჩხოუშიას გასწვრივ 1.5 კმ-ის მანძილებზე 

დააკავშირებს  ერთმანეთთან , რაც შესაბამისად 4-ჯერ შეამცირებს გასავლელ მანძილს.  

ტრანსპორტის ძირითადი ნაკადი სწორედ ამ  ქუჩებზე გაივლის ( ხიდებზე ყოველდღიურად  

მოძრავი ტრანსპორტის დაახლოებით 80 %გაივლის). ამ ხიდებზე არ გაივლის სატრანზიტო 

მაგისტრალი. ისინი დააკავშირებენ ქალაქის უბნებსა და ძირითადად დაბალი ზონის 

(ზღვისპირა) სოფლებიდან და ქალაქის აღმოსავლეთით და სამხრეთით მდებარე სოფლებს. 

ამ ოთხი ხიდის მშენებლობა დაგეგმილია (სავარაუდოდ იგივე დანახარჯებით) 2021 წლამდე. 

ხიდების მშენებლობასთან ერთად, ამ ხიდების სატრანსპორტო ქსელში ჩართვის 

უზრუნველსაყოფად დაგეგმილია ასევე ქუჩების რამოდენიმე ახალი მონაკვეთის 

დანიშვნაც - ჩაის პლანტაციის ტერიტორიაზე და ახალ საცხოვრებელ ტერიტორიასთან 

გამავალი, „ვექტორის“ მხარეს. მათი საერთო სიგრძე შეადგენს 2500 მეტრს. დაგეგმილი 

ახალი ქუჩები და ქუჩების მონაკვეთები ეფექტურად დააკავშირებს ერთმანეთს არსებულ და 

სამომავლო ობიექტებს. 

იმ დაშვებით, რომ რეგისტრირებული ტრანსპორტის დაახლობით 80% ისარგებლებს 

ხიდებით და გასავლელ 1.5კმ-ს ოთხჯერ შეამცირებს, სულ დაიზოგება კერძო ტრანსპორტის 

მიერ გავლილი 3.65 მილიონი კმ, რაც ემისიების 1059 ტონით შემცირებას გამოიწვევს.  

საქმიანობა UP3. ქვეითთა და ველოსიპედისტთა გზების მოწყობა 
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ველოსიპედი მსოფლიოში ტრანსპორტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა. 

2007 წელს მსოფლიოში 130 მილიონი ველოსიპედი იქნა წარმოებული, მაშინ როცა 

ავტომობილების წარმოებამ მხოლოდ 69 მილიონი შეადგინა. 1970-იან წლებში ენერგეტიკულ 

კრიზისთან და ქალაქებში ჰაერის დაჭუჭყიანებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო 

ევროპის ბევრ ქვეყანაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება გადაადგილების უფრო მდგრადი 

ფორმების - საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ფეხითა და ველოსიპედით სიარულის 

ხელშეწყობის შესახებ. 

ველოსიპედის ფართოდ გამოყენების წინაშე მდგარი ბარიერები გადალახული იქნება 

შემდეგი ღონისძიებების გატარებით: 

 

 ველოსიპედით უსაფრთხოდ სასიარულო გზების შემოღება; 

 ქალაქის ურბანული დაგეგმარებისას სხვა საკითხებთან ერთად ამ საკითხის 

გათვალისწინება; 

 ველოსიპედის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 ტექნიკური მომსახურებისა და სათადარიგო ნაწილების უზრუნველყოფა; 

 ველოსიპედის დაცულობის დონის გაზრდა; 

 საზოგადოების შემეცნების დონისა და ველოსიპედით სიარულის სტატუსის 

ამაღლება. 

 

 ველოსიპედის გამოყენებასთან ერთად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფეხით სასიარულო 

ზონის მოწყობას. ეს წარმოადგენს პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების ერთობლიობას, რომელიც 

ქალაქს საშუალებას აძლევს გადაიქცეს მომავალზე ორიენტირებულ საზოგადოებად შემდეგი 

გამორჩეული თვისებებით: უკეთესი ფუნქციონირება, უსაფრთხოება, მდგრადი განვითარება, 

გაღრმავებული ურთიერთობა ადამიანებს შორის, უფრო ჯანსაღი და მეტად მიმზიდველი 

გარემო. ფეხით სასიარულო ზონებს გააჩნია კარგად დაგეგმილი, ერთმანეთთან კარგად 

დაკავშირებული საქვეითო გზების ქსელი, რომელიც უადვილებს მოსახლეობას 

უსაფრთხოდ, კომფორტულად და დაგვიანების გარეშე მივიდნენ დანიშნულების ადგილზე 

ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან. ეს ღონისძიება მოიცავს ასევე ე.წ.“გარემოსდაცვითი 

კუნძულების“ შექმნას, სადაც აკრძალულია კერძო მანქანებით გადაადგილება. 

ფეხით მოსიარულეთა კომფორტისა და უსაფრთხოებისთვის ასევე აუცილებელი ქალაში 

არსებული ერთადერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობა, მოვაჭრეებისაგან 

განტვირთვა და დამატებით ახალი (მინიმუმ 2) მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწყობა. ასევე 

საჭიროა ქვეითად მოსიარულე მოქალაქეთათვის ფეხით სავალი ნაწილების რეაბილიტაცია- 

კეთილმოწყობა. ამ ღონისძიებების განხორციელება რაც შეიძლება სრაფად უნდა დაიწყოს. 

 

უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისას და ურბანული დაგეგმარების დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა 

მიენიჭოს ქვეითთა ქუჩის მოწყობას და ველოსიპედისტთა ბილიკების განვითარებას. 

ჯერჯერობით, ამ მიამრთულებით ქალაქის პოლიტიკა განსაზღვრული არაა, თუმცა 

ველოსიპედისა და ფეხით სიარულის პოპულარიზაციაზე მუშაობს არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „ათინათი“. შემოთავაზებული ქვეითთა ქუჩა შესაძლებელია იყოს ქალაქის 

ცენტრალურ ნაწილში, მდინარე ჩხოუშის სანაპიროზე, რომელიც რუსთაველის, მ. 
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კოსტავასა და სოხუმის ქუჩებზე არსებული სამი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიებს და 

აქ გენგეგმით გათვალისწინებულ რეკრეაციულ სივრცეებს დააკავშირებს ერთმანეთთან. 

2017 წლამდე დაგეგმილია ამ ქუჩების მიმდებარე ადგილების კეთილმოწყობა, მაგრამ 

ტრანსპორტის შეზღუდვა არ არის გათვალისწინებული . მოგვიანებით, 2017 წლის შემდგომ, 

შესაძლო იქნება ტრანსპორტის შეზღუდვა.  ამ ღონისძიებების განხორციელებამდე უნდა 

მომზადდეს შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები, სადაც განსაზღვრული 

იქნება  საველოსიპედო და საფეხმავლო მარშრუტები და ე.წ.“გარემოსდაცვითი კუნძულების“ 

მდებარეობა.  

ტრანსპორტის სექტორისთვის შერბილების ღონისძიებების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის29 თანახმად, 2-კილომეტრიანი მანძილის გავლას მანქანის მაგივრად  ფეხით ან 

ველოსიპედით შეუძლია შეამციროს ემისიები 417 გ CO2 ეკვ ოდენობით. ადეკვატური 

ღონისძიებების გატარებით გერმანიამ მიაღწია, რომ 1-დან 3 კმ-მდე მანძილის მგზავრობის 

მხოლოდ 15% იფარება მანქანით, 55% ფეხით, ხოლო ველოსიპედით 30%, მიუხედავად იმისა, 

რომ გერმანიში კერძო მანქანების  რაოდენობა დიდია  და  ქვეყანაც საკმაოდ მდიდარია. 

გაკეთდა კონსერვატიული დაშვება, რომ 2020 წლისთვის 1-3 კმ-მდე გადაადგილების 30% 

მაინც ზუგდიდში დაიფარება ფეხით ან ველოსიპედით, ხოლო ამ მანძილზე გადაადგილება 

საერთო გადაადგილების დაახლოებით 5% მაინც არის. 2012 წელს კერძო სამგზავრო 

მანქანები დაახლოებით 133.4 მლნ კილომეტრს გადიოდა, 2020 წლისთვის ეს რიცხვი 

დაახლოებით 175.3 მილიონს შეადგენს. შესაბამისად შესაძლებელი იქნება დაიზოგოს კერძო 

მანქანებისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიერ გავლილი მანძილიდან დაახლოებით 

2.63 მლნ კილომეტრი, რაც BAU-სთან შედარებით ჯამში  562 ტონის შემცირებას უდრის CO2-

ის ეკვივალენტში. 

საქმიანობა PBT1. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესება და 

პოპულარიზაცია  

მუნიციპალიტეტში  და ქალაქში მოსახლეობის ზრდასთან ერთად იზრდება  

მოთხოვნილება საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე, რაც  შესაბამისად მოითხოვს საბაზისო 

სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ამ მიმართულებით უახლოეს პერიოდში 

ჩასატარებელი ღონისძიებები მოიცავს: 

 ქალაქში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის მომსახურების პარკის 

მოწყობას; 

 ქალაქის ქუჩებში ქვეითად მოსიარულე მოქალაქეთათვის მოსაცდელების მოწყობას; 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ელექტრული გონივრული გრაფიკების დაფების 

დამონტაჟებას; 

                                                      

 

 

 

29 Technologies for Climate Cahnge Mitigation – Tranport Sector, UNEP Risoe Center, 2011. http://tech-

action.org/ 

http://tech-action.org/
http://tech-action.org/
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 შიდა სატრანსპორტო მარშუტების დადგენა (ოპტიმიზაცია-გაუმჯობესება) და 

განვითარებას; 

 და სხვა მოძრაობის გადატვირტულობის შემცირების ღონისძიებების ჩატარებას; 

 

ერთ მგზავრზე გადაანგარიშებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხასიათდება   

სათბურის გაზების ემისიის გაცილებით დაბალი დონით, ვიდრე კერძო მანქანები. ამიტომ 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ მგზავრებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა 

აირჩიონ. ამისათვის აუცილებელია რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო, 

კომფორტული, სწრაფი და ხელმისაწვდომი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსაზურების 

გაუმჯობესებამ და პოპულარიზაციამ შესაძლოა ვერ შეამციროს კერძო მანქანების 

გამოყენება, მაგრამ შეძლებს მისი ზრდის ტემპის შენელებას, რაც ასევე ემისიების შემცირებას 

იწვევს საბაზისო სცენართან შედარებით. რა თქმა უნდა, ამავე დროს მნიშვნელოვანია კერძო 

მანქანების გამოყენების შემზღუდველი ღონისძიებების გამოყენებაც. ამრიგად, ეს 

ღონისძიებები მხოლოდ ნაწილია უფრო ფართომასშტაბიანი სატრანსპორტო სტრატეგიისა, 

რომელიც უნდა შემუშავდეს.  

ისეთი საქმიანობა, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების 

გაუმჯობესება და საზოგადოების ინფორმირების კამპანია  არ ახდენს პირდაპირ  გავლენას 

ენერგიის მოხმარებასა და CO2-ის ემისიაზე, მაგრამ არის სხვა საქმიანობათა შედეგის 

გაძლიერების ქმედითი იარაღი.  განვითარებულ ქვეყნებში მარტო ცნობიერების ამაღლებისა 

და ქცევის შეცვლის  პროგრამებმა კერძო მანქანით გადაადგილება 10%-ით შეამცირა, ხოლო 

ყოველ დახარჯულ 1 დოლარზე მათი ამონაგები 30 დოლარია30. რადგანაც საქართველოში, 

როგორც განვითარებად ქვეყანაში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილი ისედაც 

შედარებით დიდია, კონსერვატიულად დაშვებულ იქნა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიმართულებებით ადეკვატური ღონისძიებების გატარების შემდეგ კერძო მანქანების 

მოხმარება 2020 წლამდე  10%-ით შემცირდება. კერძო მანქანიდან საზოგადოებრივ 

ტრანპორტზე გადასვლა ემისიებს დაახლოებით ნახევარჯერ შეამცირებს31.  საბაზისო 

სცენარის თანახმად 2020 წლისთვის კერძო ტრანსპორტის (მხოლოდ სამგზავრო) ემისიები 

ზუგდიდში 38000 ტონა იქნება, აქედან 10% თუ გადავა საზოგადოებრივზე, ამ 10%-ის 

ემისიები ნახევარჯერ შემცირება, ანუ სრული ემისიები შემცირდება 5%-ით, რაც თავის მხრივ 

1 900 ტონის შემცირებას უდრის CO2-ის ეკვივალენტში BAU-სთან შედარებით.  

                                                      

 

 

 

30 I Ker, Preliminary Evaluation of the Financial Impacts and Outcomes of the TravelSmart Individualised 

Marketing Program, 

ARRB for Department for Planning and Infrastructure, Perth, Western Australia, 2002. 
31 Technologies for Climate Change Mitigation – Tranport Sector, UNEP Risoe Center, 2011. http://tech-

action.org/ 

 

http://tech-action.org/
http://tech-action.org/
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 საქმიანობა PBT2. ქალაქის მუნიციპალური სატრანსპორტო საშუალებების განახლება 

ღონისძიება მოიცავს მოძველებული სატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსების) 

ჩანაცვლებას ახალი უკეთ მანევრირებადი მეტი ტევადობისა და ეკონომიური (გარემოსათვის 

ნაკლები ზიანის მომტანი)  სატრანსპორტო საშუალებით. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია 17 

მუნიციპალური ავტობუსის შეცვლა. შედეგად მივიღებთ დაახლოებით 10%-ით მაინც 

გაუმჯობესებულ ეფექტურობას და ემისიები 58 ტონით შემცირდება.  

 საქმიანობა PBT3: მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაყვანა ბიოდიზელზე 

ღონისძიება მოიცავს მუნიციპალური ტრანსპორტის საწარმოს ავტოპარკის ნაწილის 

გადაყვანას ბიოდიზელზე. ბიოდიზელი დამზადდება ზუგდიდის და ანაკლიის 

რესტორნებსა და  სასტუმროებში მოგროვებული სამზარეულოში გამოყენებული  ნახმარი 

ზეთისგან, რომლებსაც ეს უკანასკნელნი მოაგროვებენ და ჩააბარებენ. სანაცვლოდ, 

ავტობუსებზე განთავსდება მათი რეკლამა.  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და არასამთავრობო ორგანზიაციის „ალტერა“ 

მიერ თბილისში  წამოწყებულია საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ხდება  

სამზარეულო ზეთებზე ბიოდიზელის გამოხდის მოწყობილობის ტესტირება და მზადდება 

საპროექტო წინადადება. ამ წინადადების მიხედვით დღეში ნახევარტონიანი წარმადობის 

ბიოდიზელის დანადგარს შეუძლია 15-20 ავტობუსის მომსახურება ბიოდიზელით, რაც 

წელიწადში დაახლოებით 29 ათას ტონა დიზელის საწვავს დაზოგავს და ეღირება საშუალოდ 

70 ათასი ლარი. 

ამ ღონისძიების სრულფასოვნად გასატარებლად ასევე საჭიროა შეგროვებადი 

ზეთების რაოდენობის შეფასება და მათი შენახვა/მოგროვების სისტემების დანერგვა, რაც 

დამატებით დანახარჯებთანაა დაკავშირებული.საქმიანობა PRT1. პარკირების პოლიტიკის 

შემუშავება  

პარკირების პოლიტიკის გატარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს ემისიების შემცირების 

თვალსაზრისით. პარკირებაზე ფასების დაწესება ზრდის მანქანის შენახვის ხარჯებს, ხოლო 

პარკირების ადგილების შეზღუდვა ამცირებს მანქანის გამოყენების მიმზიდველობას. ბევრმა 

ქალაქმა გამოიყენა პარკირების პოლიტიკა იმისთვის, რომ შეემცირებინა საცობების 

რაოდენობა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში და ამავე დროს, გაეუმჯობესებინათ მოძრაობის 

უსაფრთხოება. პარკირების ღონისძიებების დასაგეგმად საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო 

ბაზის შექმნა, მუნიციპალური პარკირების კომპანიის შექმნა, რომელიც მოაგროვებს 

პარკირების გადასახადს და გამოიყენებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

სუბსიდირებისთვის და გაუმჯობესებისთვის, ასევე პარკომეტრების შეძენა/დამონტაჟება, 

ურბანული დაგეგმარების გადახედვა პარკირების ადგილების მოსანიშნად.  

პარკირების პოლიტიკის ეფექტის შეფასება ცალკეულად, სხვა ღონისძიებების გარეშე 

ძნელია, თუმცა ტრანსპორტის სექტორისთვის შერბილების ღონისძიებების 

სახელმძღვანელო დოკუმენტის9  თანახმად მანქანის ყოლის ხარჯების 10%-ით გაძვირება 

მანქანის მფლობელობის დაახლოებით 3%-იან კლებას იწვევს. კონსერვატიულად დაშვებულ 

იქნა, რომ პარკირების პოლიტიკა მხოლოდ 1%-ით შეამცირებს მანქანის მფლობელობას, რაც 

დაახლოებით 375 ტონა CO2-ის ეკვ.  ემისიებს დაზოგავს. 
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საქმიანობა PRT2. ტექნიკური დათვალიერებისა და საწვავის ხარისხის სტანდარტების 

შემუშავება 

მოსალოდნელია, რომ მანქანების ტექნიკური ინსპექტირება საქართველოში 2015 

წლიდან სავალდებულო გახდება, თუმცა ჯერ სრულად არაა განსაზღვრული რა ტიპის 

შემოწმება იქნება ეს. ზუგდიდის მერია ითანამშრომლებს ეროვნულ სტრუქტურებთან, რათა 

შემუშავებულ იქნას მანქანებისა და საწვავისათვის სტანდარტები, რომლებიც შეესაბამება 

ევროპულს. შედეგად, შემცირდება როგორც საწვავის მოხმარება და სათბურის გაზების 

ემისიები, ასევე ადგილობრივი დამაბინძურებლები, რაც საცხოვრებელი პირობებისა და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას დაეხმარება. ტექნიკური ისნპექტირება ხელს 

შეუწყობს იმას, რომ მანქანები უკეთ მოვლილი და ტექნიკურად ადეკვატურად აღჭურვილი 

იქნებიან. ტრანსპორტის სექტორისთვის შერბილების ღონისძიებების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის9 თანახმად, კარგად მოვლილი მანქანის მიერ საწვავის მოხმარება შეიძლება 3-

7%-მდე შემცირდეს, რაც ემისიების შესაბამის შემცირებასაც იწვევს. რადგანაც 

საქართველოში მანქანების უმეტესობა მოძველებული და დაბალეფექტურია, დაშვებულ 

იქნა, რომ ამ ღონისძიებით კერძო მანქანების ემისიები მაქსიმუმით, 7%-ით შემცირდება, რაც 

საბაზისო სცენართან შედარებით 2 755 ტონა CO2-ის ეკვ.   ემისიების შემცირებას გამოიწვევს. 

ასევე ეს შეფასება მოიცავს საქმიანობა PRT3-ის შედეგებს, რადგანაც მისი შეფასება ცალკე არ 

განხორციელებულა. 

საქმიანობა PRT3. დაბალემისიებიანი კერძო ტრანსპორტის წახალისება 

საქმიანობა PRT2 უზრუნველყოფს მანქანების ტექნიკური მდგომარეობისა და 

საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებას, მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ისეთი 

მასტიმულირებელი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც უზრუნველყოფს  ატმოსფერული 

ჰაერის დამაბინძურებელ ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე მანქანების ჩასანაცვლებას  

ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა მანქანებით. ესენი შეიძლება  იყოს, ასეთი სუფთა და 

ენერგოეფექტური მანქანების პოპულარიზაცია, დაბალი ან ნულოვანი პარკინგის 

გადასახადის დაწესება ეკოლოგიურად სუფთა მანქანებისთვის, დაბალი ტარიფები მათი 

ტექნიკური დათვალიერებისთვის, ტაქსის მძღოლებისთვის ტარიფების შემცირება დაბალი 

ემისიის მქონე მანქანებით მუშაობის შემთხვევაში, და ა.შ. რადგანაც ეს ღონისძიება 

განხორციელდება გრძელვადიან პერსპექტივაში და ამ ეტაპზე ცნობილი არაა, 

კონკრეტულად რა ტიპის მანქანების პოპულარიზაცია მოხდება, ემისიების შემცირების 

ცალკე შეფასება არ მომხდარა. 
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6. შენობები 

6.1. სექტორის მიმოხილვა 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის უმნიშველოვანესი ნაწილია ზუგდიდის 

შენობების სექტორი, რომელიც მოიცავს როგორც საცხოვრებელ, ასევე  მუნიციპალურ და 

სხვა კომერციულ შენობებს (ოფისები, მაღაზიები, სასტუმროები და სხვა). სათბურის გაზების 

ემისიების შესამცირებლად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ენერგიის მოხმარების 

შემცირება ამ შენობებში. ამიტომ განსაკუთრებულად უნდა დაიგეგმოს ამ შენობებში 

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების გამოყენების ზრდის ღონისძიებები.  

 

სურ. 2. დადიანების სასახლე ქ. ზუგდიდში 

ქალაქ ზუგდიდის მერიის ინფორმაციის თანახმად ქალაქში ამჟამად არსებობს 13 902  

შენობა-ნაგებობა, რომლის საერთო ფართი 2 174 898  მ2-ია.  მათ შორის 2  095 923  მ2  ფართობი 

უჭირავს 13 806 ინდივიდუალურ  საკუთრებაში  არსებულ  საცხოვრებელ სახლს, 4 290 მ2 

ფართობი - 4 290 ერთეულ ერთ-სამსართულიან კორპუსს, 49 991 მ2 ფართობი  - 41 ერთეულ  

ოთხ-ხუთსართულიან კორპუსს და 24 694 მ2  ფართობი - 16 ერთეულ რვა-ათსართულიან 

კორპუსს (იხ. ცხრილი 16).  

ცხრილი 16. ქ.ზუგდიდის საცხოვრებელი შენობების ფონდი 

№ სართულიანობა რაოდენობა 
საერთო ფართი 

კვ.მ. 

1 1-2 ინდ. 13 806 2 095 923 

2 1 – 3 39 4 290 

3 4 – 5 41 49 991 

4 10-Aug 16 24 694 

  სულ 13 902 2 174 898 
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ქალაქ ზუგდიდში  მძირითადად ორი ტიპის საცხოვრებელი სახლია - მრავალბინიანი 

და ერთბინიანი. არსებული 96 მრავალბინიანი შენობის  21.8%  30-წლამდე ასაკისაა, 54.1% 50-

წლამდე ასაკის, ხოლო 23.9% 50-წლს ზევით. ქალაქის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში 

2 402 ბინაა საცხოვრებელი ფართით 78 975 მ2. აქედან 92.3% კეთილმოწყობილია, შესაბამისდ 

7.6% კეთილმოუწყობელი. მათი უმეტესი ნაწილი კერძო საკუთრებაშია. ქალაქში 

განთავსებულ მრავალბინიან სახლებში ცხოვრობს 2 390 ოჯახი - 6 110 სული. ზუგდიდში 

ამჟამად არსებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა და ფართი  მოცემულია ცხრილში 

(ცხრილი 17), ხოლო ქ.ზუგდიდის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა- 

ნაგებობების ნუსხა იხილეთ ცხრილში (ცხრილი 18). 

ცხრილი 17. ქ.ზუგდიდში ამჟამად არსებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა და ფართი 

№ შენობების დასახელება ერთ. რაოდენ. ფართი მეტრ კვ. შენიშნვნა 

1 
საცხოვრებელი 

კორპუსები 
96 78 975 10, 9, 5, და 3 სართულიანი  

2 
საცხოვრებელი კერძო 

სახლები 
13 803 2 095 923 შიდა ფართი 

3 
მუნიციპალური 

შენობები 
12 22 781.5 

საკრებულო,– გუბერნია, გამგეობის 

ადმინისრტაციული შენობა 2, საარჩევნო 

ოლქი, სპორტ დარბაზი, სამხატვრო 

გალერეა, საგუნდო სამუსიკო სკოლა, 

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, 

კომბინატის კულტურის სახლი, კომბინატის 

სპორტ კომპლექსი, შ.პ.ს. მექანიკური 

კომბინატი, სახანძრო,  

4 სკოლები 12 27 818  მონაცებები რესურსცენტრიდან 

5 ბაღები 16 8 241  მონაცებები ააიპ სკოლამდელი  

6 
სამედიცინო 

დაწესებულებები 
13 17 722 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

7 
აფთიაქები (4 დიდი 20 

პატარა) 
24 1 487 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

8 
სტომატოლოგიური 

კაბინეტები 
14 350 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

9 სასტუმროები 2 440 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

10 
ი.გ.პ. კომპაქტური 

ჩასახლებები 
170 54 810 

"ენრგოპრო ჯორჯიას" მონაცემებით - 170 

არასრულ აბონენზე  – მცხოვრები 1218 

კომლი *45მ2 = 54810 

11 
კვების ობიექტები(კაფე, 

სასადილოები) 
32 1 150 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

12 
რესტორნები(საბანკეტო 

სარიტუალო დარ.) 
11 4 400 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  
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13 

ბანკები და 

მიკროსაფინანსო 

ორგანიზ. 

21 6 440 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

14 
მსხვილი და საშ. 

საწარმოო–ქარხნები 
47 8 460 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

15 მაღაზიები 520 26 022 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

16 კინო–თეატრები 3 13 200 1 კომბ. მუნიც. შენობებში 5000 მ2 

17 სპორტ– დარბაზები 2 3 200 1 კომბ. ააიპ "ოდიში" 2000 მ2 

18 
ძალოვანი 

სტრუქტურები:  
9 5 400 

სამხედრო, პოლიცია, პროკურატურა, 

სასამართლო, არასაუწყებო დაცვა, სამხარეო, 

... 

19 იუსტიციის სახლი 1 1 200 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

20 ეკლესიები 6 980 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

21 ფოსტა 1 1 800 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

29 ბარაკები 4 1005 
მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

30 
ბენზოგასამართი 

სადგურები 
15 375 

მონიტორინგი - ვიზუალური 

დათვალიერებით  

31 სხვა შენობა გაგებობები       

    14 834 2 382 179   

 

ცხრილი 18. ქ.ზუგდიდის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა- ნაგებობების ნუსხა 

 № 
მისამართი შენ. ნაგ . ფართი მიწის ფართი 

უძრავი ქონების 

დასახელება 
მდგომარეობა 

1 რუსთაველის  90 2 544.50 1 100 
გამგეობის ადმ. 

შენობა 
რეაბიტირებული 

2 რუსთაველის  79 2 303.00 788 
გამგეობის ადმ. 

შენობა 
სარეაბილიტაციო 

3 ზვ. გამსახურდიას 45 3 176.70 5 263 გუბერნიის შენობა რეაბიტირებული 

4 მ. კოსტავას ქ 58/1 232.9 2 366 საარჩევნო ოლქი რეაბიტირებული 

5 დ. აღმასენებლის ქ. 222 1 952.60 10 550 სპორტდარბაზი რეაბიტირებული 

6 დ. აღმასენებლის ქ. 28/1 153.3 1 059.3 
სამხატვრო 

გალერეა 
რეაბიტირებული 
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7 ცოტნე დადიანის ქ. 7 97.8 194.7 
საგუნდო სამუსიკო 

სკოლა 
რეაბიტირებული 

8 მეუნარგიას ქ. 2 538.8 2 069 
მოსწ. ახალგაზ. 

სასახლე 
სარეაბილიტაციო 

9 ჯანაშიას ქ.12 2 314.70 26 133 
კომბინატის 

კულტურის სახლი 
სარეაბილიტაციო 

10 ჯანაშიას ქ.2 2 078.00 5 000 
კომბინატის 

სპორტკომპლექსი 
სარეაბილიტაციო 

11 მცხეთის(გორის) 19 4 925.00 26 153 
შპს მექანიკური 

კომბინათი 
სარეაბილიტაციო 

12 ცოტნე დადიანის ქ. 13 977 9 672 სახანძრო სარეაბილიტაციო  

13 სოხუმის ქ.  1 487.20 13 161 სახანძრო 
მიმდინარეობს 

ახლის მშენებლობა 

  ჯამი: 22 781.50 103 509.0     

 

 ქალაქზუგდიდში არსებული უმეტესი შენობა-ნაგებობები აშენებულია გასული 

საუკუნის 50-80-იან წლებში, კაპიტალური შენობებიდან 15-დე ავარიულია, 40 კი ნახევრად 

ავარიული, რაზედაც არ არის გაკეთებული შესაბამისი დასკვნები. შენობების ძირითადი 

ნაწილი კაპიტალურია, სამშენებლო მასალად გამოყენებულია: მსუბუქი ბეტონის პანელები, 

სილიკატური და თიხის აგური, სამშენებლო ბლოკი და ფიცარი.  

ინდივიდუალური სახლების 8-9 % ხისაა, რომლის უმეტესობა კედლები 

მოპირკეთებულია სხვადასხვა სახის თუნუქით, რუბეროიდით, აგრეთვე შემორტყმულია  

ფიცრებით. ხის ინდივიდუალური სახლების უმეტესობის პირველი სართული შემდგომში 

იქნა ამოშენებული ბლოკით, რაც არაკონსტრუქციულია და უმეტესობას არ გააჩნია რკინა 

ბეტონის სარტყელი. ასეთი სახლები შეიძლეიბა ჩაითვალოს ნაწილობრივად ავარიულად. 

ქანობიანი სახურავები გადახურულია აზბეტცემენტის შიფერებით, მოთუთუნებული  

და ემალირებული თუნუქით, თუნუქითა და ალუმინის ფურცლით. შენობების 

უმრავლესობის გადახურვა ქანობიანი სახისაა, ხოლო დანარჩენი ბრტყელი (ძირითადად 

კორპუსებში) სახის, რაშიც გამოყენებყლია რუბეროიდი.  

ათამდე საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფი იტბორება წყლითა და ფეკალური 

მასებით. შენობების 94% კეთილმოწყობილია და გარემონტებული (ძირითადად ძველი 

რემონტი).  შენობის კარ-ფანჯრების 88% ხისაა, ძველი ერთმაგი მინით, რომელიც 

ნაკლებადაა ჰაერის დამჭერი. დარჩენილი ფანჯრები კი მოწყობილია ევროპული 

სტანდარტის მეტალოპლასტმასის და ალუმინის ორმაგი მინა პაკეტით .  

რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსს და ინდივიდუალურ სახლს აღენიშნება 

უმნიშვნელო ბზარები, რაზედაც არ არსებობს შესაბამისი დასკვნები. ზოგიერთ 

საცხოვრებელ კორპუსის პანელებს შორის „შოვი“ შეუვსებელია. 10-დე საცხოვრებელ 

კორპუსი გადახურულია ძველი საბჭოთა დროინდელი რუბეროიდით, რომელიც საჭიროებს 

შეცვლას ევროპული სტანდარტის რუბეროიდით. სახლების უმეტესობა, რომლებიც 

გადახურულია აზმესტოცემენტის შიფერით, სიძველის გამო დაზიანებულია დ ასევე 
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საჭიროებს შეცვლას. თუნუქით გადახურული სახურავების ნახევარი დაზიანებულია 

არასწორი ექსპლუატაციი გამო (იგულისხმება დაგვიანებული შეღებვა) საჭიროებს სრულ ან 

ნაწილობრივ შეცვლას. თითქმის ყველა საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოები ღიაა: არა 

აქვს კარები. სართულებს შორის უჯრები შემინული არ არის, ადრე გამოყენებული სანაგვე 

ურნების ღიობები ღიადაა დარჩენილი და საჭიროებს ამოშენებას.  

აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ზუგდიდში ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, 

რომლებიც მიმართულია შენობების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, ამათგან ზოგიერთი 

ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით, ხოლო ზოგიერთი კერძო სექტორის მიერ. 

ქალაქ ზუგდიდში ბოლო 15 წლის განმავლობაში განხორციელებულდა შემდეგი სახის 

ღონისძიებები:  

 90%-მბე საცხოვრებელი კორპუსის ქანობიანი სახის  სახურავები, რომლებიც ადრე 

გადახურული იყო შიფერებითა და თუნუქით, შეიცვალა მოთუთუნებული 

თუნუქით და ემალირებული თუნუქით; 

 საცხოვრებელი კორპუსების ბრტყელი სახის სახურავები, (რომლების გადახურული 

იყო საბჭოთა დროინდელი რუბეროიდით) შეიცვალა თანამედროვე ევროპული 

სტანდარტის 3-4 მმ-იანი რუბეროიდით; 

 კერძო სახლების სახურავების 14-45 % -მდე რომლებიც გადახურული იყო შიფერით  

და მოთუთებული თუნუქით, შეიცვალა სხვადასხვა ფორმის თანამედროვე 

მოთუთუნილ და ემალირებულ თუნუქით; 

 კერძო სახლების 5-7 % კეთილმოეწყო; 

 სრულად და ნაწილობრივ გარემონტდა საცხოვრებელი კორპუსების ბინების და 

კერძო სახლების  20% -22%-მდე; 

 ინტესიურად მიმდინარეობს სანიტარულ-ჰიგიენური კუთხეების მოწყობა და 

რემონტი, რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქალაქში ცენტრალური 

საკანალიზაციო სისტყემის რეაბილიტაციამ; 

 აშენდა ერთი ორსართულიანი და 2 მაღალსართულიანი სასტუმრო (ერთი მათგანის 

კედლები დათბუნებულია, მაღალსართულიანი შენობები ჯერ-ჯერობით 

ექსპლუატაციაში არ არის გაშვებული); 

 აშენდა და გარემონტდა 300-მდე დიდი და პატარა სავაჭრო და საყოფაცხოვრებო 

ობიექტები; 

 აშენდა ორი 7 და 8  მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები (რომლებიც 

მალე შევა ექსპლუატაციაში); 

 დამონტაჟდა 900-მდე წყლის ავტონომიური მზის პანებლებით უზრუნველყოფილი 

(სოლარიუმის) წყლის გამათბობელი სისტემა; 

 150-მდე კერძო სახლში მოეწყო ჭერისა და სახურავის დათბუნება მინა ბამბითა და 

40-50 მმ-იანი პენოპლასტით; 

 მოსახლეობის მიერ აშენდა 500-მდე ინდივიდუალური კერძო სახლი; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციამ „დანიის ლტოლვილთა საბჭო’  2009-2012 წლებში 

დევნილ მოსახლეობას ქალაქში და მის მიმდებარე ტერიტორიებში აუშენა  55-75 მ2 

ფართის 200 კერძო ინდივიდუალური სახლი, (მთლიანად მუნიციპალიტეტში 

რეაბილიტაცია ჩაუტარა 600 კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტებსა და სახლს);  

 აშენდა 30-დე დიდი და მცირე სამრეწველო ობიექტები; 
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 საცხოვრებელი კორპუსებისა და კერძო ინდივიდუალური საცხვრებელი სახლების 

ძველი ღრიჭოებიანი ხის კარ-ფანჯრების 10-12 % შეიცვალა თანამედროვე 

ევროპული სტანდარტის მეტალოპლასმასისა და ალუმინის კარ-ფანჯრებით 

(ორმაგი მინა პაკეტით); 

 15-დე საცხოვრებელ კორპუსში შეკეთდა ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა, 

რის შედეგადაც ლიკვიდირებული იქნა სადარბაზოების ფეკალური მასებით 

დატბორვა; 

 რამდენიმე  საცხოვრებელ კორპუსში შეკეთდა და მოეწყო სადრენაჟე სისტემა, რამაც 

შეუწყო ხელი სარდაფების დატბორვის ლიკვიდაციას. 

გარდა ამისა, მიმდინარეობს ახალი შენობების მშენებლობა. ქვედა ცხრილში 

მოცემულია იმ შენობების სია, რომლებიც უახლოეს მომავალში შევა ექსპლუატაციაში. 

ცხრილი 19.ქალაქში მშენებარე ობიექტები, რომლებიც უახლოეს თვეებში შევა ექსპლუატაციაში 

№ ობიექტის დასახელება მისამართი 

1 იუსტიციის სახლი შ. დადიანის ქ. 

2 ყინულის მოედანი შ. დადიანის ქ. 

3 სახანძრო სოხუმის ქ. 

4 წყალკანალი (რეაბილ. მიშენება) მარცხენა სანაპირო 

5 სასტუმრო (კომერციული ფართით) ზვ. გამსახურდიას გამზ.2 

6 სასტუმრო ზვ. გამსახურდიას გამზ. 35 

7 სასტუმრო (კომერციული ფართით) თაბუკაშვილის ქ. 

8 კომერც. ფართი (ტექნიკის სახლი OK) სოხუმის ქ. 

9 დევნილ. კომპ. ჩასახ. 8 კორპუსი 300 ბ. ვ. ფშაველას ქ. 

10 საცხობრებელი კორპუსი (კომ. ფართი) კ. გამსახურდიას ქ. 

11 საცხობრებელი კორპუსი (კომ. ფართი) კ. გამსახურდიას ქ. (სანი) 

 

მიუხედავად ჩატარებული და დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებისა, ქალაქ 

ზუგდიდის საცხოვრებელი და მუნიციპალური შენობების სექტორი წარმოადგენს ენერგიის 

მოხმარების, კარგვის და შესაბამისად, დაზოგვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს. 

ამ  შენობების დიდი ნაწილი აშენებულია საბჭოთა პერიოდში, მაშინდელი დაბალი 

სტანდარტებით, რომელიც გულისხმობდა სწრაფ და იაფ შენებას. ასეთი შენობების 

უმეტესობა ოდნავადაც არ პასუხობს ენერგიის დაზოგვის მოთხოვნებს: ღია სადარბაზოები, 

თხელი კედლები, დაზიანებული კარკასი, ერთმაგი შემინვის ხის ფანჯრები, შენობის 

სითბური წინაღობის კოეფიციენტისა და ექსტერიერის თბოდაცვითი მახასიათებლების 

დაბალი მნიშვნელობები არის არასრული ჩამონათვალი იმ ხარვეზებისა, რის გამოც ასეთ 

შენობებში დიდია ენერგიის დანაკარგები და შესაბამისად, მისი დაზოგვის პოტენციალი.  
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ენერგიის საერთო მოხმარება ქ.ზუგდიდში 

ქალაქ ზუგდიდის შენობების სექტორში გამოიყენება  ელექტროენერგია, ბუნებრივი 

გაზი, შეშა, თხილის ნაჭუჭი და ნავთობპროდუქტები (დიზელი, თხევადი აირი). ცხრილი 20-

ში მოცემულია ამ ენერგიის წყაროების მოხმარების მნიშვნელობები ზუგდიდის შენობებში 

2012-2013 წლებში, ხოლო ცხრილი 21-ში -ამ რესურსების მოხმარება სხვადასხვა ტიპის 

შენობების მიერ. 

ცხრილი 20. ქ. ზუგდიდიში მოხმარებული ენერგორესურსები 2012-2013 წწ. 

№ წელი 
ელენერგია   ბუნებრივი აირი 

საშეშე 

მერქანი 

თხილის 

ნაჭუჭი 
თხევადი აირი 

კვტ*სთ კუბ.მ კუბ.მ ტონა კგ 

1 2012 62 082 837 1 875 450 10 510 18 750 36 750 

2 2013 62 982 818 3 788 780 8 107 17 100 28 763 

 



63 
 

ცხრილი 21. ქ.ზუგდიდის შენობების სექტორში ენერგიის ყოველწლიური მოხმარება 

N ობიექტი რაოდენობა 

ფართი ელექტროენერგია ბუნებრივი აირი საშეშე მერქანი თხილის ნაჭუჭი თხევდი აირი 

კვ.მ კვტ*სთ/წ 1000 მ3/წ მ3/წ ტონა/წ კგ/წ 

          *[დიზელი (ტ/წ)] 

  2012 წ. 2013 წ. 2012 წ. 2013 წ. 2012 წ. 2013 წ. 2012 წ. 2013 წ. 2012 წ. 2013 წ. 

1 

საცხოვრებელი 

კორპუსები 

96 78 975 

                    

(10; 9;8;5;4;3 და 2-

სართულიანი) 
32 013 041 

32 982 

597 
1 110.72 2 835.17 8 500 6 200 12 250 11 000 36 750 28 763 

2 

კერო 

საცხოვრებელი 

სახლები 13 803 2 095 923 

                    

(შიდა ფართი)                     

3 
მუნიციპალური 

შენობები 
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(საკრებულო,– 

გუბერნია, 

გამგეობის 

ადმინისრტაციული 

შენობა 2, საარჩევნო 

ოლქი, სპორტ 

დარბაზი, 

სამხატვრო 

გალერეა, საგუნდო 

სამუსიკო სკოლა, 

მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

სასახლე, 

კომბინატის 

კულტურის სახლი, 

კომბინატის სპორტ 

კომპლექსი, შ.პ.ს. 

მექანიკური 

კომბინატი, 

სახანძრო) 

                        

  12 22 781.5 5 068 750 5 652 500 29.176 28.12 0 0 0 0 0 0 

4 

იძულებით 

გადაადგილობრივ  

პირთა  

კომპაქტური 

ჩასახლება 

170 54 810 7 032 657 7 879 918 0 0 1 600 1 500 2 500 2 450 0 0 
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(1 218 კომლი*45 

მ2=54  810 მ2) 

5 

სკოლები 

12 27 818 166 855 183 349 38.9 42.9 9 6 0 0 *19.4 *19.4 
*(დიზელი, ტ/წლ) 

6 საბავშვო ბაღები 16 8 241 15 770 20 575 0 0 401 401 0 0 0 0 

7 
მუსიკალური 

სკოლა #1 
1 447.3 17,06 1 840 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

სამედიცინო 

დაწესებულება  

1 10 000 1 129 411 1 128 340 120 112 0 0 0 0 0 0 

წმ. ლუკას 

სახელობის 

საავადმყოფო 

9 

მსხვილი და 

საშუალო 

კომეციული 

საწარმოები 

47 8 460 2 925 574 3 002 454 576.664 770.58 0 0 4 000 3 650 0 0 

10 
სხვა შენობა-

ნაგებობები 
- - 13 730 762 

13 131 

245 
- - - - - - - - 

  სულ   2 307 456 
62 082  

837 

62 982 

818 
1 875.46 3 788.77 10 510 8 107 18 750 17 100 

36 750 28 763 

*19.4 *19.4 

* „სოკარჯორჯიას“ ზუგდიდის ოფისის მიერ 2012-2013 წლებში ბუნებრივი აირის მოხმარების მონაცემები მოწოდებული იქნა კომერციულ სექტორში ჯამურად. დაყოფა 

სხვადასხვა  შენობა- ნაგებობებზე (მუნიციპალური შენობები, სკოლები, ბაღები, სამედიცინო დაწესებულება) განხორციელდა ენერგოეაუდიტების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცის 

საფუძველზე. დანარჩენი  მოხმარებული ბუნებრივი აირი შეყვანილია მსხვილი და საშუალო კომერციული საწარმოების გრაფაში. 
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6.2. მეთოდოლოგია 

შენობების სექტორიდან CO2-ის საბაზისო (2012) ემისიის ინვენტარიზაციისთავის და 

მომავლის ტენდენციების (2020 წლამდე) განსაზღვრისთვის გამოყენებულ იქნა იგივე 

მეთოდოლოგია, რომელიც აღწერილია ტრანსპორტის სექტორის თავში. იქვეა მოცემული 

ნახშირორჟანგის ემისიის ფაქტორები და გადამყვანი კოეფიციენტები, ხოლო საწვავის 

არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები 

აღებულია IPCC 1996-დან და მოცემულია  

ცხრილი 22-ში. 

ცხრილი 22. მეთანის და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები შენობებისთვის 

(კგ/მგვტ.სთ). 

N სათბურის გაზი ბუნებრივი აირი ნავთობპროდუქტები შეშა,თხილის ნაჭუჭი 

1 CH4 0.018 0.036 1.08 

2 N2O 0.00036 0.002 0.014 

 

რაც შეეხება, ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების შედეგად ემისიების შემცირების 

პოტენციალს, მისი  შეფასება განხორცილდა ზუგდიდისათვის ტიპიური შენობების შერჩევით, 

მათთვის ენერგოეადუიტის ჩატარებითა და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების შეფასებით, 

ხოლო ამის შემდეგ, ამ შედეგების სხვა შენობებზე განვრცობით. უფრო დეტალურად 

მეთოდოლოგია აღწერილია ქვემოთ.  

შენობა-ნაგებობებს, როგორიცაა საცხოვრებელი სახლები, სკოლები, საავადმყოფოები, 

საბავშვო ბაღები, სასტუმროები, სასწავლო დაწესებულებები, მაღაზიები, ოფისები, და ა.შ, 

ენერგოდაზოგვის  მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნიათ. ენერგოდაზოგვის ფაქტობრივი 

პოტენციალის განსაზღვრა მოითხოვს ოპტიმალური მეთოდებისა და საშუალებების 

გამოყენებას ენერგოაუდიტის ჩასატარებლად, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს შენობათა 

გამოკვლევას, არსებული სიტუაციის შეფასებასა და ანალიზს, აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს, 

რომლებიც უნდა განხორციელდეს ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად და შენობაში 

მიკროკლიმატის გასაუმჯობესებლად. შედეგები აისახება ენეგოაუდიტის ანგარიშში, 

რომელიც უნდა აღწერდეს სარეკომენდაციო ღონისძიებებს შესატყვისი ინვესტიციებით, 

დანაზოგებით და მოგებით. ენერგოაუდიტი უნდა ჩაატარონ სპეციალურად მომზადებულმა 

და გამოცდილმა ენერგოაუდიტორებმა. 

შეუძლებელია შენობაში ენერგოდაზოგვის პოტენციალის შეფასება წელიწადში 

მოხმარებული ენერგიის რაოდენობის უბრალო აღრიცხვით/დაფიქსირებით (მაგალითად,  700 

000  კვტ.სთ/წ). ეს რიცხვი არ გვიჩვენებს შენობა დიდია თუ პატარა. შენობის 

ენერგოეფექტურობაზე ნათელ წარმოდგენას იძლევა ენერგიის კუთრი მოხმარება, ანუ შენობის 

ფართობის ერთ კვ.მ-ზე დაყვანილი მოხმარებული ენერგიის რაოდენობა, მაგალითად 130 
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კვტ.სთ/(მ2წ). მაგრამ, არსებობს სხვა მრავალი ფაქტორიც, როგორიცაა შენობის ტიპი 

(ადმინისტრაციული, საავადყოფო, სკოლა და სხვ.), კლიმატური პირობები, ნაგებობის 

თბოიზოლაციის დონე და ა.შ., რომლებიც გავლენას ახდენენ მოხმარებული ენერგიის 

რაოდენობაზე და შესაბამისად, შენობის კუთრ ენერგომოხმარებაზე, რომლის შედარება უნდა 

მოხდეს მოცემული ქვეყნისათვის „სტანდარტულ“ საკვანძო რიცხვებთან. 

საკვანძო რიცხვები უნდა ასახავდეს შენობის კუთრი ენერგომოხმარების ეტალონურ 

მნიშვნელობებს, რომლებიც ითვალისწინებენ ყველა აღნიშნულ ფაქტორს. ენმერგომოხმარების  

გაზომილი და გაანგარიშებული სიდიდეების შედარება საკვანძო რიცხვებთან შენობის 

ენერგოეგფექტურობის და ენერგოდაზოგვის პოტენციალის სწრაფი შეფასების საშუალებას 

იძლევა. კუთრი ენერგომოხმარების მნიშვნელობა ისევე მიუთითებს შენობის 

ენერგოეფექტურობაზე, როგორც, მაგალითად, ერთ მილ მანძილზე დახარჯული საწვავის  

რაოდენობა საზღვრავს ავტომობილის ენერგოეფექტურობას.  

შენობებში ენერგიაზე დანახარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება შესაძლებელია 

ენერგოდაზოგვის სხვადასხვა ღონისძიებების რეალიზაციით. ენერგიის სამომხმარებლო 

მოთხოვნილებათა მართვა, ფანჯრების ღიობების შემჭიდროვების ხარისხის გაუმჯობესება, 

მართვის ავტომატური რეგულირება, გათბობის სისტემის ჰიდრავლიკური ბალანსირება, 

რადიატორებზე თერმოსტატიკური სარქველების დაყენება, შენობის შემომზღუდი 

კონსტრუქციების დამატებითი თბოიზოლაცია და სხვა მსგავსი ღონისძიებების 

განხორციელება, ენერგომოხმარების შემცირებასთან ერთად, ამცირებს ემისიებს და 

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს გამწვავებულ ეკოლოგიურ სიტუაციას როგორც ლოკალური, 

ისე გლობალური მასშტაბით. 

იმისათვის, რომ სრულყოფილად შეფასდეს შენობაში ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი, 

საჭიროა შენობას ჩაუტარდეს ენერგოაუდიტი. ენერგოაუდიტის დროს ფასდება ყველა ის 

ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ენერგიის მოხმარებაზე. ეს ფაქტორებია: შენობის 

შემომზღუდი კონსტრუქციები (კედლები, ფანჯრები, სახურავები, იატაკები), გათბობის 

სისტემა, ვენტილაციის სისტემა, ცხელწყალმომარაგების სისტემა, მართვის ავტომატური 

სისტემა,  განათება, სხვადასხვა მოწყობილობა და კონდიცირების სისტემა. 

ენერგოაუდიტის საერთო პროცესი ექვს მნიშვნელოვან ნაბიჯად იყოფა:  პროექტის 

იდენტიფიკაცია, სკანირება, ენერგოაუდიტი, ბიზნესგეგმა, დანერგვა (რეალიზაცია) და 

ექსპლუატაცია. 

შენობებში ენერგიის მოხმარების ერთიანი დოკუმენტაციის საწარმოებლად  

შემუშავებულია ენერგიისა და სიმძლავრის მოხმარების ბიუჯეტების სტანდარტები, 

რომელსაც საფუძვლად უდევს რვა მუხლი: გათბობა, ვენტილაცია, ცხელწყლალმომარაგება, 

ვენტილატორები/ტუმბოები, განათება,  სხვადასხვა მოწყობილობა, გაცივება და გარე 

დანადგარები. ბიუჯეტის დაყოფა 8 მუხლად აიოლებს ენერგიისა და სიმძლავრის მოხმარების 

ცვლილების ანალიზს წლის (დროის) განმავლობაში. ბიუჯეტის თითოეული მუხლისათვის  

უნდა განისაზღვროს წლიური ენერგომოხმარებისა (კვტ.სთ/წ) და კუთრი წლიური 
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ენერგომოხმარების (გასათბობი ფართის ერთ კვ.მ-ზე დაყვანილი ენერგომოხმარება, 

კვტ.სთ/მ2წ) სიდიდეები.  

ცალკეული საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო შენობებისათვის ბიუჯეტი შეიძლება 

გამარტივდეს სამ მუხლამდე: გათბობა (ბუნებრივი ვენტილაციის ჩათვლით)  

ცხელწყალმომარაგება და საოჯახო მეურნეობა (განათება, მეურნეობის სამართავი 

მოწყობილობები და სხვ.). 

ქალაქ ზუგდიდის ტიპიურ შენობებს ენერგოაუდიტი ჩაუტარდათ ENSI–ის პროგრამული 

უზრუნველყოფის “საკვანძო რიცხვები“ გამოყენებით. შენობათა ენერგეტიკული 

მახასიათებლების სწრაფი გაანგარიშების მიზნით 1992 წელს დაარსებულმა  ნორვეგიულმა 

საკონსულტაციო  კომპანიამ ENSI(Energy Saving International) შეიმუშავა გამოსაყენებლად 

მარტივი პროგრამა “საკვანძო რიცხვები” (Key number), რომელიც  მისაღებია როგორც ახალი 

შენობების დაპროექტების და შენობების რეკონსტრუქციის დროს, ისე არსებული შენობების 

ენერგოდამზოგი ღონისძიებების შეფასებისათვის.  

საკვანძო რიცხვები ასახავს შენობის კუთრი ენერგომოხმარების ეტალონურ 

მნიშვნელობებს, რომლებიც ითვალისწინებენ ყველა აღნიშნულ ფაქტორს. ენმერგომოხმარების  

გაზომილი და გაანგარიშებული სიდიდეების შედარება საკვანძო რიცხვებთან შენობის 

ენერგოეგფექტურობის და ენერგოდაზოგვის პოტენციალის სწრაფი შეფასების საშუალებას 

იძლევა.  

ენერგეტიკული ბიუჯეტის თითოეული მუხლისათვის ENSI–ის პროგრამა 

უზრუნველყოფს მონაცემთა ბაზის შექმნას და ენერგოდამზოგი ღონისძიებების 

განხორციელების შემდეგ მიღებული მონაცემების თვალსაჩინოებას.  მაგალითად,  

ენერგეტიკული ბიუჯეტის მუხლში „გათბობა“  ENSI-ის პროგრამული უზრუნველყოფის 

ფორმატი შემდეგნაირად გამოიყურება: პირველ სვეტში ჩამოთვლილია ყველაზე 

მნიშვნელოვანი “პარამეტრები”, რომლებიც გავლენას ახდენს გათბობისათვის საჭირო 

ენერგომოხმარებაზე. მეორე სვეტში ნაჩვენებია ყველა ამ პარამეტრის ე.წ. `საეტალონო” 

მნიშვნელობა, რომელიც ნაწილობრივ ეფუძვნება სამშენებლო ნორმებს, წესებსა და 

ნორმატივებს და ნაწილობრივ _ სხვადასხვა პროექტებიდან მიღებულ გამოცდილებას (იხ. ნახ. 

12 .ENSI-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმატი ენერგეტიკული ბიუჯეტის 

მუხლისათვის „გათბობა“ ნაჩვენებია ნახ. 12-ზე. 

პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმატის მესამე სვეტში `მდგომარეობა” 

თავმოყრილია ენერგოაუდიტისათვის შერჩეული შენობის რეალური ტექნიკური 

მდგომარეობის ამსახველი პარამეტრები და მათ მიხედვით გაანგარიშებული გათბობისათვის 

საჭირო ე.წ. `გაზომილი ენერგომოხმარება” (კვტ.სთ/მ2წ). 

დღევანდელ საქართველოში, შენობის ექსპლუატაციის რეალური პირობები არსებითად 

განსხვავდება საპროექტო/ნორმატიული პირობებისგან. ამიტომ, გაზომილი ენერგომოხმარება 

შესაძლოა იყოს გაანგარიშებულ ენერგომოხმარებაზე მეტი (მაგალითად, გათბობის სისტემაში 
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წყლის გაჟონვის ან ამ სისტემის არასწორი ექსპლუატაციის გამო) ან ნაკლები (მაგალითად, 

გათბობის ან ვენტილაციის სისტემის გამორთვის გამო). გარდა ამისა, შესაძლებელია, 

ენერგოდამზოგი ღონისძიების გატარებასთან ერთად, მესაკუთრემ მოისურვოს შენობაში 

მიკროკლიმატის გაუმჯობესება, ან იძულებითი ვენტილაციის დაყენება და ვენტილაციის 

არსებული სისტემის წარმადობის ამაღლება, ანდა გაათბოს ზოგი გაუთბობელი სათავსი, 

მაგალითად, საკუჭნაო გადააკეთოს ოფისად. ბბუნებრივია, რომ ეს ცვლილებები გამოიწვევს 

ენერგიის მოხმარების ზრდას. 

იმის გამო, რომ `გაზომილი ენერგომოხმარება” უმეტეს შემთხვევაში არ შეესაბამება 

`გაანგარიშებულ ენერგომოხმარებას”, ენერგიის ეკონომიის კორექტული მნიშვნელობის 

მისაღებად საჭიროა ე.წ. `საბაზისო ხაზად” ენერგომოხმარების გაანგარიშებული 

მნიშვნელობების გამოყენება, რაც ENSI-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმატის მეოთხე 

სვეტშია გათვალისწინებული. ამავე ფორმატის სვეტში `ENCON Measure”, აღწერილია 

ენერგოდაზოგვის ალტერნატიული გადაწყვეტილებები და ენერგოდამზოგი ღონისძიებები, 

ხოლო სვეტში `after ENCON” (დაზოგვა ყოველი პარამეტრის/ღონისძიების მიხედვით), 

ჩამოთვლილია თვითონ დანაზოგები.  

 

ნახ. 12 .ENSI-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმატი ენერგეტიკული ბიუჯეტის მუხლისათვის „გათბობა“ 

ანალოგიური სტრუქტურა გამოიყენება ენერგეტიკული ბიუჯეტის სხვა დანარჩენი 

მუხლებისათვისაც (ვენტილაცია, ცხელწყალმომარაგება, ვენტილატორები და ტუმბოები, 

განათება, სხვა მოწყობილობები, გაცივება და გარე აღჭურვილობა). მიღებული შედეგები 

თავმოყრილია ნახაზზე (ნახ. 13). 
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ნახ. 13. „ენერგეტიკული ბიუჯეტი“ 

ნახშიორჟანგის ემისიების შეფასების მეთოლოგია ივალისწინებს მონაცემთა ბაზის 

შექმნასა და შესაბამისი გაანგარიშებების ჩატარებას სამი სცენარის მიხედვით. პირველი 

სცენარი ეფუძნება ენერგიის წყაროების წლიურ მონაცემებს, მეორე სცენარი - მონაცემებს 

შენობა-ნაგებობებზე, ხოლო მესამე - მონაცემებს მოსახლეობაზე. 

პირველი სცენარის თანახმად, მოხმარებული ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა და 

შეშის წლიური სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, სათანადო გაანგარიშების 

ჩატარების შედეგად, შესაძლებელი ხდება დადგინდეს წლიურად მოხმარებული ენერგია, 

ენერგიის წყაროების მიხედვით (E1 , კვტ.სთ/წ).  

მეორე სცენარი მოითხოვს სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების წინასწარ შერჩეული 

შენობა-ნაგებობების დეტალურ ენერგოაუდიტს და ენერგიის კუთრი ხარჯების (ფართის ერთ 

კვ.მ-ზე დაყვანილი ენერგომოხმარება, კვტ.სთ/(მ2წ) დადგენას გათბობაზე, ცხელ წყალზე, 

საჭმლის მომზადებასა და ელექტრომოწყობილობებზე. ენერგოაუდიტის ჩატარება ზემოთ 

მოყვანილი ოპტიმალური მეთოდებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ფორმატის 

გამოყენებით ენერგოდაზოგვის ფაქტობრივი პოტენციალის განსაზღვრის საშუალებას 

მოგვცემს, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს შენობათა გამოკვლევას, არსებული სიტუაციის 

შეფასებასა და ანალიზს, აგრეთვე სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 

ენერგიის მოხმარებისა და, შესაბამისად, ნახშირორჟანგის ემისიების შესამცირებლად.  

ენერგიის კუთრი ხარჯების დაზუსტების შემდეგ შესაძლებელი ხდება დადგინდეს 

წლიურად მოხმარებული ენერგია (E2, კვტ.სთ/წ) გათბობაზე, ცხელ წყალზე, საჭმლის 

მომზადებასა და ელექტრომოწყობილობებზე სხვადასხვა ტიპის შენობებისათვის. 

მეთოდოლოგიის მესამე სცენარს საფუძვლად უდევს სტატისტიკური მონაცემები 

დასახლებული ობიექტის მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ. ერთ სულ მოსახლეზე 
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დაყვანილი ენერგიის ხარჯის (კვტ.სთ/წ.სული) განსაზღვრის შემდეგ შესაძლებელი ხდება 

გამოითვალოს წლიურად მოხმარებული ენერგია მთელ მოსახლეობაზე (E3, კვტ.სთ/წ). 

დასასრულს, მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების საშუალებით შესაძლებელია 

დადგინდეს თითოეული სცენარის მიხედვით ჩატარებული გაანგარიშების სიზუსტე იმ 

პირობით, რომ (E1=E2=E3). 
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6.3. საბაზისო წლის (2012) ინვენტარიზაცია და სათბურის გაზების 

ემისიების საბაზისო სცენარი (2013-2020წწ) 

ზუგდიდის შენობების სექტორის სტრუქტურა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

გეგმის შემუშავების სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად განიხილავს სამ ქვე-სექტორს: 

ესენია მუნიციპალური შენობები, საცხოვრებელი შენობები და სხვა (კომერციული შენობები). 

მონაცემები დაფუძნებულია ამ შენობებში 2012 წელს მოხმარებულ ენერგიაზე.  

2012 წელს ენერგიის მოხმარება შენობების სექტორში მოცემულია ცხრილი 23 -ში.  

ცხრილი 23. ზუგდიდის შენობების სექტორში ენერგიის საბოლოო მოხმარება (მგვტ.სთ) – 2012 

N ქვესექტორი ელექტროენერგია 
ბუნებრივი 

აირი 

თხევადი 

აირი 
დიზელი შეშა სულ 

1 
მუნიციპალური 

შენობები  
5 085 272 0 250 835 6 442 

2 

სხვა 

(კომერციული) 

შენობები 
17 954 6 864 0 0 0 24 818 

3 
საცხოვრებელი 

შენობები 
39 049 10 364 483 0 21 062 70 959 

  ჯამი 62 088 17 500 483 250 21 898 102 219 

 

2012 წელს სათბურის გაზების ემისიამ შენობებიდან შეადგინა CO2-ის ეკვივალენტში 12 

740 ტონა.  
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ცხრილი 24. ზუგდიდის შენობების სექტორიდან სათბურის გაზების ემისია CO2 –ის ეკვ. (ტონა)- 2012 

N ქვესექტორი 
ელექტროენერგი

ა 

ბუნებრივი 

აირი 

თხევადი 

აირი 

დიზელ

ი 
შეშა[1] სულ 

1 მუნიციპალური შენობები  692 55 0 66 23 835 

2 
სხვა (კომერციული) 

შენობები 2 442 1 383 0 0 0 3 824 

3 საცხოვრებელი შენობები 5 311 2 088 110 0 572 8 080 

  ჯამი 8 444 3 526 110 66 594 12 740 

 

შენობების სექტორის მიერ ენერგიის მოთხოვნისა და მოხმარების მამოძრავებელი 

პარამეტრებია ეროვნული მოდელის MARKAL-GEORGIA-ის მიერ პროექცირებული ემისიების 

ზრდა სხვადასხვა სექტორში, რომელიც თავის მხრივ დაფუძნებულია მოსახლეობის ზრდასა, 

ქვეყნის მშპ-ს და ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს ზრდაზე. მეთოდოლოგია დეტალურად 

აღწერილია ტრანსპორტის თავში. 

MARKAL-Georgia ეროვნული მოდელის მიხედვით შენობების სექტორში სათბურის 

გაზების ემისიების ზრდის კოეფიციენტები არის შემდეგი: 

ცხრილი 25. საწვავის მოხმარების ზრდის კოეფიციენტები სხვადასხვა ტიპის შენობებისთვის BAU სცენარით 

N სექტორი 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

მუნიციპალური 

და 

კომერციული 

შენობები 

1 1.1 1.21 1.3 1.37 1.44 1.5 1.55 1.6 

2 
საცხოვრებელი 

შენობები 
1.04 1.08 1.12 1.17 1.21 1.26 1.31 1.37 1.42 

 

ზუგდიდისთვის მოსახლეობის და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ადგილობრივი 

პროექციების არარსებობის გამო, გამოყენებულ იქნა ეროვნული პროექციები მოდიფიკაციის 

გარეშე. ზრდის საბაზისო სცენარის მიხედვით, 2020 წლისთვის სათბურის გაზების ემისიებმა  

ტრანსპორტის სექტორიდან დაახლოებით 18.5 ათასი ტონა  CO2-ის ეკვივალენტი შეადგინა. 

შენობების სექტორში ემისიების ზრდა მოცემულია შემდეგ ნახაზზე.  
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ნახ. 14. შენობების სექტორიდან  ემისიების ტრენდი BAU სცენარით 
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6.4. ქ.ზუგდიდის შენობების სექტორიდან ემისიების შემცირების სამოქმედო 

გეგმა 

ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირების ძალზე პერსპექტიული გზაა ენერგიის 

განახლებადი წყაროების გამოყენება. როგორც ცნობილია, შენობებში ენერგორესურსების 

ძირითადი ნაწილი გათბობასა და ცხელი წყლით მომარაგებას ხმარდება. ამიტომ, ბიომასის, 

მზის ენერგიისა და თბური ტუმბოს, როგორც ენერგიის განახლებადი წყაროების, გამოყენება 

შენობების გათბობის და ცხელწყალმომარაგების სისტემებში მნიშვნელოვნად შეამცირებს 

ბუნებრივი აირის რაოდენობას და შესაბამისად, ნახშირორჟანგის ემისიასაც.  

ბიომასის (ხე-ტყის ნარჩენები, ნახერხი, თხილის ნაჭუჭი და ა.შ) დაწვის სითბო ანუ 

თბოუნარიანობა დამოკიდებულია მის ტენიანობაზე - რაც ნაკლებია ტენიანობა, მით მეტია 

ბიომასის დაწვის სითბო. გამშრალი ბიომასის, მათ შორის თხილის ნაჭუჭის, ტენიანობა არ 

აღემატება 8-12%-ს, ამიტომ ის ხასიათდება საკმაოდ მაღალი თბოუნარიანობით, რომელიც 

16 200-18 000 კჯ/კგ-ს უტოლდება. შესაბამისად, მაღალია მისი ენერგეტიკული პოტენციალიც - 

4.5-5.0 კვტ.სთ/კგ. 

ამასთან ერთად, თხილის ბიზნესი საქართველოში დიდ წარმატებას აღწევს და მისი 

პოტენციალი დღითი-დღე იზრდება. ქართული თხილის გასაღების 

ბაზარი  ძირითადად  ევროკავშირის ქვეყნებია. უცხოეთის ბაზარზე გაჩენილმა მოთხოვნამ 

გლეხებსა და მეწარმეებს თხილის მოსავლის მოცულობისა და თხილის გადამამუშავებელი 

ქარხნების სიმძლავრეების გაზრდის სტიმული მისცა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თხილს 

საქართველოში სახნავ-სათესი ფართობის 42.1% აქვს დაკავებული და საქართველო ამ 

მაჩვენებლით თხილის მწარმოებელ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა თურქეთის, იტალიისა 

და აზერბაიჯანის შემდეგ. დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში 

ფუნქციონირებს თხილის ჩამბარებელი პუნქტები, საიდანაც პროდუქტი გადამამუშავებელ 

ქარხანაში ხვდება. აქ თხილს გამოაშრობენ, აკალიბრებენ და ამტვრევენ. თხილის გული, მზა 

პროდუქტის სახით, ექსპორტზე გადის, ხოლო ნაჭუჭი ადგილობრვივ ბაზარზე იყიდება და 

მას მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლების გათბობის მიზნით იყებებს. 

ქალაქ ზუგდიდში, ადგილობრივ ბაზარზე, 1 კგ თხილის ნაჭუჭი 10-18 თეთრდ 

იყიდება და ერთი ოჯახი სეზონზე საშუალოდ 3 ტონა ნაჭუჭს ხარჯავს. მხოლოდ 2012-2013 

წლებში ქალაქის მოსახლეობამ საწვავად გამოიყენა 35 850 ტონა თხილის ნაჭუჭი.  

აქედან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდში სათბურის გაზების შემცირების 

გრძელვადიანი სტრატეგიის ერთ შემადგენელ ნაწილად შეიძლება განვიხილოდ ნარჩენი 

ბიომასის (მათ შორის თხილის ნაჭუჭის) გამოყენება მუნიციპალურ შენობებში და 

საცხოვრებელ სახლებში.  ამას შეიძლება დაემატოს მზის კოლექტორების დამონტაჟება 

მუნიციპალურ შენობებში და ქალაქ ზუგდიდის მერიის ადმინისატრციული შენობის სითბო-

სიცივით მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება 
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მოემსახურება არა მარტო გათბობისა და წყლის გაცხელების მიზანს, არამედ, ასევე 

არატრადიციული განახლებადი ენერგეტიკის დანერგვის ხელშეწყობასაც ამ რეგიონში.  

ქალაქ ზუგდიდში მუნიციპალური და რეზიდენტული შენობებიდან სათბურის 

გაზების ემისიის შემცირების მოკლევადიანი სტრატეგია გულისხმობს ენერგორესურსების 

მოხმარების შემცირებას ისეთი ღონისძიებებით, როგორიცაა შენობების დათბუნება და 

ენერგოეფექტურ ნათურებზე გადასვლა. შენობის სახურავის, სადარბაზოებისა და საერთო 

სარგებლობაში არსებული ფართობების თბოიზოლაციის გაუმჯობესება, სახურავების 

შეკეთება და კარ-ფანჯრების დაგმანვა ან გამოცვლა ზოგავს საკმაოდ დიდ სითბურ ენერგიას 

და ამავე დროს, შედარებით ხელმისაწვდომი ღონისძიებაა.  ხელმისაწვდომი ღონისძიებაა, 

აგრეთვე,  ენერგოეფექტურ ნათურებზე გადასვლა, რაც ითვალისწინებს ქვეყანაში 

გავრცელებული ვარვარა ნათურების შეცვლას თანამედროვე ფლუორესცენტული ნათურებით, 

რომლებიც თავისი   ეკონომიურობით და ხანგრძლივი მუშაობის უნარით გამოირჩევიან. 

ბუნებრივია, რომ აღნიშნული ღონისძიებების გატარებას წინ უნდა უძღოდეს საინფორმაციო 

კამპანიები და შესაბამისი ტრენინგები მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით.  
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ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების მოკლევადიანი სტრატეგია 

განიხილავს: 

მუნიციპალური შენობებისათვის 

1. შენობის სახურავების თბოიზოლაციას საბავშვო ბაღებში; 

2. განათების სისტემის შეცვლას ფლუორესცენტული ნათურებით საბავშვო ბაღებში; 

 

საცხოვრებელი სახლებისათვის 

1. საცხოვრებელი კორპუსების საერთო ფართობებში ფლუორესცენტული ნათურების 

დაყენება; 

2. საცხოვრებელ  კორპუსებში სადარბაზოებში  საერთო ფართობების დათბუნება; 

3. კერძო სახლების სახურავების თბოიზოლაცია;  

4. კერძო სახლებში არსებული ფანჯრების შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით; 

5. ლტოლვილთა  დასახლების საცხოვრებელ კორპუსებში სხვენისა და კედლების 

თბოიზოლაცია; 

 

ქ.ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია განიხილავს: 

მუნიციპალური შენობებისათვის 

1. ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტების გამოყენებას მუნიციპალურ შენობებში (საპილოტო 

პროექტები); 

2. ქ.ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის  სითბო-სიცივით მომარაგებას 

თბური ტუმბოს ბაზაზე; 

3. მზის კოლექტორების გამოყენებას ბაგა-ბაღებში; 

 

საცხოვრებელი სახლებისათვის 

1. ბიონარჩენებზე მომუშავე მაღალეფექტური თბოგენერატორების შემუშავება კერძო 

სახლებისათვის. 

2. ლტოლვილთა დასახლების საცხოვრებელი კორპუსების თბომომარაგება ბიომასაზე 

მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით. 

 

აღნიშნული სტრატეგიით ემისიების შემცირების პოტენციალის განსასაზღვრავად 2014 

წლის 29-დან 31 მაისის ჩათვლით ქალაქ ზუგდიდის შენობების სექტორში ჩატარდა 

დეტალური ენერგოაუდიტი, რისთვისაც შერჩეულ იქნა ენერგორესურსების მოხმარების 

სპეციფიკით განსხვავებული თორმეტი ობიექტი.  
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სურ.  3. ქ.ზუგდიდიდის #16 საბავშვო ბაღი (დეკაბრისტების ქ. #15) 

 

 

სურ.  4. ქ.ზუგდიდის №3 საჯარო სკოლა (რუსთაველის ქ. #186) 
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 სურ.  5 ქ.ზუგდიდის ბავშვთა პოლიკლინიკა (კოსტავას ქ. #5) 

 

 

სურ.  6 კერძო საცხოვრებელი სახლი (ანთელავას ქ. №13) 
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სურ.  7. კერძო საცხოვრებელი სახლი (დეკაბრისტების ქ. №30) 

 

სურ.  8. კერძო სასტუმრო (ი.ანთელავას ქ. №14) 



81 
 

 

სურ.  9. კომერციული შენობის (რესტორანი „დიარონი“) 

 

 
სურ.  10. სამსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი (თაბუკაშვილის ქ. №6) 
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სურ.  11. ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი (ს.ჩიქოვანის №36) 

 

სურ.  12. ცხრასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი (ც.დადიანის №6) 
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სურ.  13.ათსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი (ც.დადიანის №3) 

 

სურ.  14. ლტოლვილთა დასახლების საცხოვრებელი კორპუსები 
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ჩატარებული ჩატარებული ფართომასშტაბიანი კვლევებისა და აღწერილი 

მეთოდოლოგიის  საფუძველზე დადგინდა ქალაქზუგდიდში ამ ტიპის შენობებიდან 

ენერგოდაზოგვის პოტენციალი.  

ცხრილი 26 ქ. ზუგდიდში საცხოვრებელი შენობებიდან არსებული ემისია და შესაძლო დანაზოგი 

ენერგიის ხარჯები  

ენერგია     ემისია  

პოტენციური დანაზოგი ნორმა პოტენციური დანაზოგი 

კვტ*სთ/წ კვტ*სთ/წ კგ/კვტ*სთ ტ/წ ტ/წ 

ენერგიის ხარჯები   3  

სართულიანი კორპუსების   
  

1. გათბობაზე 323 895 156 585 0.2 65.43 31.63 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 13 943 
                                        

-    
0.2 2.82                    -    

დენით 19 520 
                                        

-    
0.14 2.65                    -    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
47 619 42 900 0.14 6.48 5.83 

ჯამი 404 976 199 485   77.37 37.46 

 ენერგიის ხარჯები   5 

სართულიანი კორპუსების 
          

1. გათბობაზე 4 199 244 1 654 702 0.2 848.25 334.25 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 406 177 
                                        

-    
0.2 82.05                    -    

დენით 568 648 
                                        

-    
0.14 77.34                    -    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
1 509 728 259 953 0.14 205.32 35.35 

ჯამი 6 683 797 1 914 655   1 212.95 36 960.00 

ენერგიის ხარჯები   9-10  

სართულიანი კორპუსების  
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1. გათბობაზე 2 126 153 849 474 0.2 429.48 171.59 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 207 841 
                                        

-    
0.2 41.98                    -    

დენით 290 978 
                                        

-    
0.14 39.57                    -    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
686 493 128 409 0.14 93.36 17.46 

ჯამი 3 311 465 977 882   604.4 189.06 

 ენერგიის ხარჯები  კერძო 

სახლებისთვის 
  

1. გათბობაზე 112 236 677   0.2 22 671.81   

გათბობაზე-ენერგიის წყარო–

გაზი 
112 236 677 56 904 309 0.2   11 494.67 

გათბობაზე-ენერგიის წყარო–

ბიომასა 

                                           

-    

                                        

-    
0.2                      -    

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 8 558 352 
                                        

-    
0.2 1 728.79                    -    

დენით 11 981 693 
                                        

-    
0.14 1 629.51                    -    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
32 696 399 5 449 400 0.14 4 446.71 741.12 

ჯამი 165 473 121 62 353 709   30 476.82 12 235.79 

 

ცხრილი 27 ქ. ზუგდიდში არასაცხოვრებელი შენობებიდან არსებული ემისია და შესაძლო დანაზოგი 

ენერგიის ხარჯები  

ენერგია ემისია 

პოტენციურ

ი 
დანაზოგი ნორმა 

პოტენციურ

ი 
დანაზოგი 

კვტ.სთ/წ კვტ.სთ/წ 
კგ/კვტ.ს

თ 
ტ/წ ტ/წ 

ენერგიის ხარჯები  საბავშო 

ბაღებისთვის 
  

1. გათბობაზე 277 722 160 700 0.2 56.1 32.46 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 66 958 
                                          

-    
0.2 13.53 

                                          

-    

დენით 93 741 
                                          

-    
0.14 12.75 

                                          

-    
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3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
67 576 14 834 0.14 9.19 2.02 

ჯამი 505 997 175 533   91.56 34.48 

 ენერგიის ხარჯები  

საჯარო სკოლებისთვის 
  

1. გათბობაზე 1 007 012 364 416 0.2 203.42 73.61 

2. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
100 145 22 254 0.14 13.62 3.03 

ჯამი 1 107 156 386 670   217.04 76.64 

ენერგიის ხარჯები   

სამედიცინო 

დაწესებულებებისათვის 

  

1. გათბობაზე 3 735 798 590 143 0.2 754.63 119.21 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 172 790 
                                          

-    
0.2 34.9 

                                          

-    

დენით 241 905 
                                          

-    
0.14 32.9 

                                          

-    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
754 957 186 081 0.14 102.67 25.31 

ჯამი 4 905 450 776 224   925.11 144.52 

 ენერგიის ხარჯები  

კომერციული 

დაწესებულებებისთვის 

  

1. გათბობაზე 883 005 222 000 0.2 178.37 44.84 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 270 563 
                                          

-    
0.2 54.65 

                                          

-    

დენით 378 788 
                                          

-    
0.14 51.52 

                                          

-    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
1 079 475 144 855 0.14 146.81 19.7 

ჯამი 2 611 830 366 855   431.34 64.54 
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 ენერგიის ხარჯები   

ლტოლვილების 

შენობებისთვის 

  

1. გათბობაზე 4 642 407 2 833 677 0.2 937.77 572.4 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 356 265 
                                          

-    
0.2 71.97 

                                          

-    

დენით 498 771 
                                          

-    
0.14 67.83 

                                          

-    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
1 151 010 224 721 0.14 156.54 30.56 

ჯამი 6 648 453 3 058 398   1 234.10 602.96 

 ენერგიის ხარჯები   

სასტუმროებისთვის 
  

1. გათბობაზე 33 616 22 220 0.2 6.79 4.49 

2. ცხელ წყალზე           

გაზით 2 860 
                                          

-    
0.2 0.58 

                                          

-    

დენით 4 004 
                                          

-    
0.14 0.54 

                                          

-    

3. ელექტრო 

მოწყობილობებზე 
6 292 924 0.14 0.86 0.13 

ჯამი 46 772 23 144   8.77 4.61 

 

ზემოთ მოცემული ცხრილები ასახავს ამ ღონისძიებების მიერ ენერგიის დაზოგვის 

სრულ პოტენციალს ყველა შენობის გათვალისწინებით. 

რაც შეეხება მომავალი 6 წლის განმავლობაში შესარულებელ სამოქმედო გეგმას, იგი 

ზემოთ აღწერილი სტრატეგიის შესაბამისად ჩამოყალიბდა შემდეგი ღონისძიებების სახით: 

 



ცხრილი 28. შენობებიდან ემისიის შემცირების სამოქმედო გეგმა 

სექტორები 

და 

საქმიანობის 

სფერო 

ძირითადი 

ღონისძიებები 

საქმიანობის 

სფეროებში 

პასუხისმგებელი 

დეპარტამენტი, პირი ან 

კომპანია [იმ შემთხვევაში თუ 

ჩართულია მესამე მხარე] 

განხორციელების 

პერიოდი 

თითოეული 

ღონისძიებიდან 

მოსალოდნელი 

ენერგოდანაზოგ

ი [მგვტ.სთ/წ]  

თითოეული 

ღონისძიებიდ

ან 

მოსალოდნელ

ი CO2–ის 

შემცირება 

[ტ/წ] 

თითოეული ღონისძიების 

ღირებულება 

[დაწყების და 

დასრულების 

თარიღი] 

[ლარში] 

შენობები   

მუნიციპალუ

რი შენობები 

(MB) 

  

საქმიანობა 

MB1 

ფართობის 

გათბობის 

სისტემების 

დამონტაჟება 

მუნიციპალურ 

შენობებში 

          

MB 1.1 

ნარჩენი ბიომასის 

ბრიკეტების 

გამოყენება  
ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015 67 13.6 15 000 
მუნიციპალურ 

შენობებში 

(საპილოტო 

პროექტი საბავშო 

ბაღში ) 
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MB 1.2 

ქ.ზუგდიდის 

მერიის 

ადმინისტრაციულ

ი შენობის სითბო-

სიცივით 

მომარაგება ბური 

ტუმბოს ბაზაზე 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015-2016 373. 8 51 450 000 

(საპილოტო 

პროექტი) 

საქმიანობა 

MB 2 

მუნიციპალურ 

შენობებში 

ეფექტური 

განათების 

სისტემების 

დამონტაჟება 

          

MB 2.1 

განათების სისტემა 

ფლუორესცენტუ

ლი  ნათურებით  

საბავშო ბაღებში 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015 1.4 0.19 300 

საქმიანობა 

MB 3 

მუნიციპალური  

შენობების 

განახლება 

          

MB 3.1 

შენობის 

სახურავების 

თბოიზოლაცია  

საბავშო ბაღებში 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015-2018 25.7 104 54 230 

საქმიანობა 

MB 4 

განახლებადი 

ენერგორესურსები

ს გამოყენება 

ცხელი წყლის 

მიწოდების 

მიზნით 
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MB 4.1 

მზის 

კოლექტორების 

გამოყენება  

საბავშო ბაღებში 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015-2020 25.2 25.45 78 000 

საქმიანობა 

MB 5 

განათლება  

/ინფორმირება/ 

საზოგადოების 

ცნობიერების 

დონის ამაღლების 

კამპანიები 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2012-2020       

საქმიანობა 

MB 6 

მუნიციპალურ 

შენობებში 

ენერგეტიკული 

მენეჯმეტისა და 

მონიტორინგის 

პროგრამის 

განხორციელება 

  2012-2020       

MB 6.1 

ენერგომოხმარები

ს კონტროლი, 

ქცევის ნორმების 

შემუშავება 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

        

MB 6.2 

მუნიციპალური 

შენობების 

ენერგეტიკულ 

მონაცემთა ბაზის 

შექმნა 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

        

საცხოვრებელ

ი შენობები 

(RB) 

  

საქმიანობა 

RB 1 

ეფექტური 

განათების 

სისტემების 

დამონტაჟება 
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RB 1.1 

საცხოვრებელი 

კორპუსების 

საერთო 

ფართობებში 

ფლუორესცენტუ

ლი ნათურების 

დაყენება 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015-2017 20 1.84 1600 

საქმიანობა 

RB 2 

საცხოვრებელი 

შენობების 

განახლება 

          

RB 2.1 

საცხოვრებელ 

კორპუსების  

სადარბაზოებში 

  

2014 250 50.5 116 150 

საერთო ფართების 

დათბუნება  

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

RB 2.2 

ორ სართულიან 

ტიპიურ კერძო 

სახლებში 
ინვესტორი 2014-2020 9.3 1.89 1824 

სახურავების 

თბოიზოლაცია 

  

RB 2.3 

ორ სართულიან 

ტიპიურ კერძო 

სახლებში 

ინვესტორი 2015-2020 6.5 1.3 2 475 
არსებული 

ფანჯრების 

შეცვლა 

მეტალოპლასტმას

ის ფანჯრებით  

RB 2.4 

ლტოლვილთა 

ახალი 

დასახლების 

კორპუსებში 

ინვესტორი 2017-2018 1 135 229.5 541 260 
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ჭერისა და  

კედლების 

თბოიზოლაცია და 

მზის 

კოლექტორების 

დაყენება 

საქმიანობა 

RB 3 

განახლებადი 

ენერგიის 

წყაროების 

გამოყენება  

გათბობისა და 

ცხელწყალმომარაგ

ების მიზნით 

          

RB 3.1 

ბიონარჩენებზე 

მომუშავე 

მაღალეფექტური 

თბოგენერატურის 

შემუშავება ორ 

სართულიანი 

ტიპიური კერძო 

სახლებისათვის 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015 12 992 2625 264 000 

RB 3.2 

ლტოლვილთა 

დასახლების 

საცხოვრებელი 

კორპუსების 

თბომომარაგება 

ბიომასაზე 

მომუშავე 

ცენტრალური 

გათბობის 

სიტემით 

(საპილოტო 

პროექტი) 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

2015-2016 0 306 350 000 
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საქმიანობა 

RB 4 

საზოგადოების 

ცნობიერების 

ამაღლება 

/საინფორმაციო 

კამპანიები 

          

RB 4.1 

ტრენინგის 

მოწყობა 

შენობებში 

ენერგოეფექტურო

ბის საკითხების 

შესახებ 

სხვადასხვა 

მიზნობრივი 

ჯგუფებისთვის და  

მას-მედია და 

ენერგოეფქტურობ

ის საინფორმაციო 

კამპანია. 

ზუგდიდის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

სააგენტო 

        

სულ       14 905 3 410  1 875 000 



6.5. ღონისძიებების დეტალური აღწერა 

ღონისძიება MB 1.1. ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტების გამოყენება მუნიციპალურ შენობებში 

(საპილოტო პროექტი საბავშო ბაღში) 

ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტები (პალეტები) მუნიციპალურ შენობებში შეიძლება 

გამოვიყენოთ საწვავად ბუნებრივი გაზის ნაცვლად. ბიოლოგიური ნარჩენების პალეტები 

ნახშირბადისგან თავისუფალი საწვავია, რომელიც 2020 წლის დაგეგმილი ემისიის 20%-

იანი შემცირების საშუალებას იძლევა. ამ ღონისძიების ყველა ასპექტის განსაზღვრის 

მიზნით სასურველი იქნება საპილოტო პროექტის განხორციელება.  

ერთი ტონა ბიოლოგიური ნარჩენების პალეტების ფასი ბაზარზე წინა წლებში იყო 

450 ლარი, რასაც განაპირობებდა ტრანსპორტირების სიძვირე. ამჟამად კერძო ფირმებმა, 

რომლებიც პალატებს ნახერხის მოპოვების ადგილზე ამზადებენ მისი გასაყიდი ფასი 

შეამცირეს 250 ლარამდე. პალეტების სითბური პოტენციალი 16 000 კჯ/კგ-ს შეადგენს, 

რაც ნიშნავს, რომ 1 კგ პალეტის წვის პროცესში გამოიყოფა 4.44 კვტ.სთ ენერგია. ამ გზით 

მიღებული 1კვტ.სთ ენერგიის ფასი შეადგენს 0.06 ლარი/კვტ.სთ.  

1 000 მ3 ბუნებრივი გაზის ფასი მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფებისა და 

სახელმწიფო შენობებისთვის არის საშუალოდ 750 ლარი. მისი სითბური პოტენციალი 

შეადგენს 33 868 კჯ/ნმ3. 1 მ3 ბუნებრივი გაზის წვის პროცესში გამოიყოფა 8.00 კვტ.სთ 

ენერგია. ამდენად, ბუნებრივი გაზის წვის შედეგად მიღებული 1 კვტ.სთ ენერგიის ფასი 

0.09 ლარი/კვტ.სთ იქნება.  

საპილოტო შენობის გათბობისთვის საჭირო მთლიანი ენერგიის რაოდენობა 

საწვავად ბუნებრივი გაზის გამოყენების შემთხვევაში, იქნება დაახლოებით 67 458 

კვტ.სთ/წ. ამ ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭიროა ინვესტიცია პიროლიზური 

ქვაბის შესაძენად -8 000 ლარი.  ფულად გამოსახულებაში წლიური დანაზოგი იქნება 67 

458x 0.02 = 1349 ლარი ( 0.09-0.07=0.02 ლარი/კვტ.სთ წარმოადგენს ფასთა შორის სხვაობას 

პალეტებსა და გაზს შორის).  

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ბიონარჩენები ნახშირბადისგან თავისუფალი საწვავია, 

ამიტომ ამ საწვავზე გადასვლა ამცირებს CO2 ემისიას 67 458 x 0.202=13.60 ტონით 

წელიწადში. 

მოსალოდნელია, რომ საპილოტო პროექტის განხორციელების შედეგები შეიძლება 

გავრცელებულ იქნას მინიმუმ ერთ მუნიციპალურ შენობაზე, რისი მიზანიც ბუნებრივი 

გაზიდან ბიოსაწვავზე გადასვლაა. ღონისძიება MB1.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

მოცემულია ცხრილი 29 -ში. 

ცხრილი 29. ღონისძიება MB 1.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვსტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 
*NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი *PB *IRR,% ტ/წ 
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ცენტრალური 

გათბობის 

სისტემა 

15 000 5.9 16% 0.62 13.6 

 

PB – უკუგების პერიოდი; *IRR – შიდა უკუგების განაკვეთი; *NPVQ - წმინდა ამჟამინდელი ღირებულების 

კოეფიციენტი 

ღონისძიება MB 1.2. ქ.ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით 

მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე (საპილოტო პროექტი) 

თბური ტუმბოები, დღესდღეობით, ყველაზე ენერგოეფექტური სისტემებია 

გათბობისა და კონდიცირებისთვის. მათი განსაკუთრებული მიმზიდველობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ მას შეუძლია გარემოში (მიწაში, ჰაერში, წყალში) არსებული სითბური 

ენერგია გადაქაჩოს შენობაში და გამოიყენოს ის ჰაერის გათბობისა და ცხელი წყლის 

მისაღებად, ან პირიქით – შენობაში არსებული ჭარბი სითბო გადაქაჩოს გარემოში – ე.ი. 

მოახდინოს ჰაერის გაგრილება. 

გათბობისა და კონდიცირების ჩვეულებრივ სისტემებთან შედარებით თბურ 

ტუმბოებს მთელი რიგი უპირატესობა გააჩნია: ეფექტურობა, ეკონომიურობა, სრული 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება, მომსახურების სიმარტივე და დაბალი საექსპლოატაციო 

ხარჯები, სისტემის ავტონომიურობა, მაღალი საიმედოობა, ხანძარსაწინააღმდეგო 

უსაფრთხოება, მუშაობის დიდი რესურსი, თანამედროვე დიზაინი და აგრეგატების 

უხმაუროდ მუშაობა, შენობაში, ლოკალურ სივრცეებში ტემპერატურული პროფილების 

სწრაფი და ეფექტური მართვის შესაძლებლობა. 

თბური ტუმბოს ეფექტურობა განისაზღვრება ე.წ. „გარდაქმნის კოეფიციენტით“, 

რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენი კვტ სითბო მიიღება თითოეულ დახარჯულ კვტ 

ელექტროენერგიაზე. მისი მნიშვნელობა 2,5-დან 7,8-მდე იცვლება, ანუ მომხმარებელმა 

დახარჯულ 1 კვტ ელექტროენერგიაზე შეიძლება მიიღოს 2,5-დან 7,8 კვტ-მდე სითბურ 

ენერგია.  

ქალაქ ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემა 

წელიწადში მოითხოვს  468 530 კვტ.სთ ენერგიას და მისი უზრუნველყოფა მთლიანად 

ელექტროენერგიის ხარჯზე ხდება. სათბური გაზების წლიური ემისია ამ შემთხვევაში 

468 530*0.136/1000=63.7 ტ/წ-ს შეადგენს, ხოლო შენობის გათბობაზე დახარჯული 

ყოველწლიური საფასური 468 530*0.16=74 965 ლარის ტოლია. 

თბური ტუმბოს გამოყენების შემთხვევაში, მისი „გარდაქმნის კოეფიციენტის“ 

გათვალისწინებით (რომელიც ჩვენ შემთხვევაში 5-ის ტოლად შეგვიძლია მივიღოთ), 

შენობის გასათბობად საჭირო სითბური ენერგიის მისაღებად მხოლოდ მისი მეხუთედი 

ელექტროენერგია იქნება საჭირო, რომელიც თბური ტუმბოს კომპრესორის 

ამძრავისათვისაა საჭირო, ანუ:  

468 530/5=93 706, კვტ.სთ/წ. 
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ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუგდიდის მერიის შენობის გათბობისა და კონდიცირების 

სისტემაში თბური ტუმბოს გამოყენებისას ყოველწლიურად დაიზოგოება 468 530-93 

706=374 824  კვტ.სთ ენერგია.  

სათბური გაზების წლიური ემისია ამ შემთხვევაში 93 706*0.136/1000=12.7 ტ-ის 

ტოლი იქნება, რაც 63.7-12.7=51.0 ტ-ით შეამცირებს საწყის ემისიას. 

რადგან თბური ტუმბოს გამოყენების შემთხვევაში შენობის გათბობა მხოლოდ 93 

706*0.16=14 993 ლარს მოითხოვს, ყოველწლიური შეიძლება დაიზოგოს 59 972 ლარი. 

მაშასადამე, ქ.ზუგდიდის გამგეობის შენობის გათბობისა და კონდიცირებისათვის 

თბური ტუმბოს გამოყენების შემთხვევაში ყოველწლიურად შეიძლება დაიზოგოს 374 824  

კვტ.სთ ენერგია, 51.0 ტ სათბური გაზების ემისია და 59 972 ლარი. 

წინასწარი შეფასებით  პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 450 000 ლარს, 

მათ შორის: 

 ჭაბურღილების გაბურღვა–მომზადება – 130 000 ლარი; 

 მილგაყვანილობა ჭაბურღილებიდან შენობამდე– 20 000 ლარი; 

 თბური ტუმბო და სისტემის მონტაჟი – 220 000 ლარი; 

 შენობაში გათბობის და კონდიცირების მოწყობილობების მონტაჟი– 80 000 ლარი. 

 

ცხრილი 30 ღონისძიება MB 1.2. რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვსტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 
*NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი *PB *IRR,% ტ/წ 

ცენტრალური 

გათბობისა და 

კონდიცირების 

სისტემა 

თბური 

ტუმბოს 

ბაზაზე 

450 000 7.5 11.90% 0.28 51 

 

ღონისძიება MB 2.1.- განათების სისტემა ფლუორესცენტული ნათურებით საბავშო ბაღში 

ამ საქმიანობის შედეგად მიღებული ენერგიის დანაზოგის პოტენციალის 

შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა იგივე საბავშო ბაღის მონაცემები, რაც მუნიციპალური 

შენობებისთვის განხილული წინა ღონისძიების დროს. 

ენერგიის დაზოგვის პოტენციალის განსაზღვრა მოხდა ვარვარა ნათურებიანი 

განათების სისტემის ფლუორესცენტულ განათებასთან შედარების ანალიზის გზით.  
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საბაზისო ენერგომოხმარება ვარვარა ნათურებისთვის შეადგენს 5 614 კვტსთ/წ, 

ხოლო ფლუორესცენტული ნათურებისთვის - 3 369 კვტ.სთ/წ.  საპილოტო  შენობის 

ენერგოდანაზოგი იქნება - 1 409კვტსთ/წ, რაც ფულად გამოხატულებაში 1 409 x 0.16=225 

ლარია. 

ფლუორესცენტული ნათურებისთვის საჭირო ინვესტიცია 300 ლარია (8 ლარი 1 

ნათურა). ამ ღონისძიების ეკონომიკური მომგებიანობის ანალიზის შედეგები ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილშია წარმოდგენილი. CO2-ის ემისიის შემცირება შეადგენს 1 409 x 0.136= 

0.19 ტ/წ. ღონისძიება MB2.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილში ( 

ცხრილი 31). 

ცხრილი 31. ღონისძიება  MB 2.1-ის  რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

განათების სისტემა 

ფლუორესცენტული 

ნათურებით   

300 1.3 73.90% 2.51 0.19 

 

ღონისძიება MB 3.1. - შენობის სახურავების თბოიზოლაცია საბავშო ბაღებში 

ცნობილია, რომ შენობა და მისი გათბობის სისტემა ერთი მთლიანი რგოლია. 

სახურავების თბოიზოლაციის გაკეთება შეამცირებს შენობის გათბობის სისტემის 

დატვირთვას. გამოთვლებში ჭერის წინაღობის კოეფიციენტისთვის აღებულ იქნა 

მნიშვნელობა: R=0.53 მ2გრად/ვტ, დამატებითი იზოლაციით იგი გახდება R=2.50  

მ2გრად/ვტ. 

 ამ ღონისძიების შედეგად მიღებული ენერგიის დანაზოგი გამოთვლილ იქნა ENSI-

ის კომპიუტერული პროგრამით და შეადგენს დეკაბრისტების ქ. №15 მდებარე  საბავშო 

ბაღში  25 733 კვტ.სთ/წ.  

საწვავად ბუნებრივი გაზის გამოყენების შემთხვევაში დანაზოგი იქნება 25 733/8.00 

=3 216 მ3.  ფულადი გამოხატულებით ამას შეესაბამება, 3 216 x 0.75 = 2 412 ლარი. 

ღონისძიება ითვალისწინებს  638 მ2 ჭერის დათბულებას, რომლის საინვესტიციო 

ღირებულებაა 10 846 ლარი, ხოლო CO2 -ის ემისიის შემცირება 25 733x  0.202= 5.20 

ტ/წელიწადში. ღონისძიების  რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი 32 -ში. 

სახურავების თბოიზოლაციის დამონტაჟება დაგეგმილია სულ მცირე 5 საბავშო ბაღში. 

ცხრილი 32. ღონისძიება MB 3.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 
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ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

შენობის 

სახურავის 

თბოიზოლაცია  

10 846 4.5 21.90% 1.14 5.2 

5 საბავშო ბაღი  

ჭერის 

ფართობით 600 

მ2 

54 230 4.5 21.90% 1.14 104 
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ღონისძიება MB 4.1.- მზის კოლექტორების გამოყენება საბავშო ბაღებში  

მზის ენერგიის კოლექტორები მზის გამოსხივებას სითბოდ გარდაქმნიან და შემდეგ 

ამ სითბოს წყალს გადასცემენ, რომელიც შეიძლება მიეწოდოს შენობას. განხილული 

ღონისძიება მიზნად ისახავს მზის კოლექტორების გამოყენებას ისეთ მუნიციპალურ 

შენობებში ცხელი წყლის მიწოდების უზრუნველსაყოფად, როგორიც არის საბავშვო ბაღი.  

საბავშვო ბაღებში დღეში საშუალოდ  იხარჯება  4 000 ლიტრი ცხელი წყლი, რის 

გასათბობადაც საჭიროა წელიწადში 24 907 კვტ.სთ ენერგია. 

ცნობილია, რომ ზუგდიდში ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის გამოსხივებით 

მიღებული ენერგია წელიწადში დაახლოებით 1 200 კვტ.სთ-ს შეადგენს. მზის მიღებული 

ენერგიის კოლექტორის ზედაპირის 90 გრადუსიანი კუთხით ორიენტაციით შეიძლება 

მზის გამოსხივების 25%-ით გაზრდა და მისი ენერგია გახდება 1 500 კვტ.სთ/მ2/წ. იმის 

გათვალისწინებით, რომ მზის ენერგიის კოლექტორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი 

70%-ია, წლის განმავლობაში აქედან 1 050 კვტ.სთ/მ2 ენერგიის მიღება იქნება 

შესაძლებელი. 

თუ მზის ენერგიის ვაკუუმიან კოლექტორებს გამოვიყენებთ, რომლებიც სახურავზე 

მონტაჟდება, 24 მ2 მთლიანი ფართიდან წელიწადში 25 200 კვტ.სთ ენერგიას მივიღებთ. 

სტანდარტული მზის ენერგიის კოლექტორის ზედაპირის ფართობი 2 მ2-ია და ღირს 1 

300 ლარი. ჩვენს შემთხევევაში დაგვჭირდება 12 ასეთი კოლექტორი და შესაბამისად 

ინვესტიციის ღირებულება 15 600 ლარი იქნება.  

აღნიშნული ენერგიის (25 200 კვტ.სთ/წ) ბუნებრივი გაზის წვიდან მისაღებად 

საჭირო გაზის მოცულობა იქნება: 25 200 /8.00 =3 150 მ3, ანუ  ფულადი გამოსახულებით - 

3 150 x 0.75=2 362 ლარი. CO2 –ს ემისიის შემცირება ბუნებრივი გაზიდან მზის ენერგიაზე 

გადასვლის შემთხვევაში 5.09 ტონა იქნება წელიწადში. ღონისძიების  რენტაბელობის 

პარამეტრები მოცემულია ცხრილში (ცხრილი 33). 

მზის ენერგიის გამოყენება ცხელი წყლის მისაღებად გათვალისწინებულია ხუთ 

საბავშო ბაღში 

ცხრილი 33. ღონისძიება MB 4.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

ცხელი წყლის 

მიწოდება 

მზის 

ენერგიის 

გამოყენებით  

15 600 6.6 14 0.45 5.09 

5 საბავშო 

ბაღი 
78 000 6.6 14 0.45 25.45 
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ღონისძიება RB 1.1. - 9-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების საერთო ფართობებში 

ფლუორესცენტული ნათურების დაყენება 

აღნიშნული ღონისძიება გულისხმობს ვარვარა ნათურების შეცვლას 

ფლუორესცენტული ნათურებით. მაგალითად, თუ განვიხილავთ 9-სართულიანი 

შენობის ერთი სადარბაზოს საერთო სარგებლობის ფართს F=100 მ2 კიბის უჯრედებით, 

მისი ვარვარა ნათურებით განათების შემთხვევაში, მოხმარებული სიმძლავრე 

მინიმალური განათების დონის მისაღწევად შეადგენს 3.5 ვტ/მ2. ამას შეესაბამება 

მოხმარების საერთო სიმძლავრე 0.35 კვტ. თუ ვივარაუდებთ, რომ ვარვარა ნათურების 

წლიური მოხმარება შეადგენს 1 022 კვტ.სთ-ს, მათი ფლუორესცენტული ნათურებით 

შეცვლით დაიზოგება 680 კვტ.სთ ენერგია, რაც ფულადი გამოსახულებით 680x 0.16 = 109 

ლარს შეადგენს. 

შეცვლილი ვარვარა ნათურების მთლიანი რაოდენობა 9 იქნება. ამისთვის სულ 

საჭიროა დაახლოებით 80 ლარი, ხოლო ერთი შენობიდან CO2 ემისიის შემცირება იქნება 

0.092 ტ/წ. 

იქნება. ღონისძიების  რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილში 

(ცხრილი 34). 

ცხრილი 34. ღონისძიება RB 1.1-ის  რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო  უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ღირებულება PB IRR,% ტ/წ 

ლარი       

ფლუორესცენტული 

ნათურებით 

განათება 

80 0.7 136% 5.3 0.092 

20 სადარბაზოში 1600 0.7 136% 5.3 1.84 

 

აღნიშნული პროგნოზი ითვალისწინებს 20 სადარბაზოში ვარვარა ნათურების 

ფლუორესცენტული ნათურებით გამოცვლას. 

ღონისძიება RB 2.1.- 9-სართულიანი კორპუსების სადარბაზოებში საერთო ფართობების 

დათბუნება 

დათბუნების ღონისძიება მოიცავს 9-სართულიანი კორპუსის სადარბაზოს 

ღიობებში მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩასმას თითოეულ სართულზე. შენობის 

დათბუნებითა და თბოდანაკარგების მინიმიზაციით წელიწადში დაიზოგება 250 მგვტ.სთ 

ენერგია. ბუნებრივი გაზის შესაბამისი დანაზოგი შეადგენს დაახლოებით 250 000/8.00=31 



101 
 

250 მ3, ხოლო ემისიის შემცირება - 50.50 ტ/წ. ფულადი გამოსახულებით ეს დანაზოგი 

იქნება 31 250 x 0.45 = 14 062 ლარი წელიწადში.  

ამ ღონისძიებით დასაყენებელი იქნება დაახლოებით 1 010  მ2 მეტალოპლასტმასის 

ფანჯარა 20 სადარბაზოში.  ინვესტიცია ფანჯრებზე იქნება 115 ლარი/მ2 x 1 010 მ2 = 116 150 

ლარი. ღონისძიების  რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილში (ცხრილი 35). 

ცხრილი 35. ღონისძიება RB 2.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო  უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ღირებულება PB IRR,% ტ/წ 

ლარი       

საერთო 

ფართების 

დათბუნება 

საცხოვრებელ 

კორპუსებში 

116 150 8.3 11.80% 0.36 50.5 

 

ღონისძიება RB 2.2.- ორ - სართულიან კერძო სახლებში სახურავების თბოიზოლაცია  

ორ სართულიანი კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურვის დამატებითი 

თბოიზოლაცია, ანუ სახურავის თერმული წინაღობის კოეფიციენტის გაზრდა R=0.51 

მ2გრად/ვტ-დან  R=2.30 მ2გრად/ვტ-მდე, დაზოგავს ასეთ ტიპიურ სახლში 9 362 კვტ.სთ 

ენერგიას, რასაც შედეგად მოჰვება CO2-ის ემისიის შემცირება 1.89 ტ/წ. ფულადი 

გამოსახულებით ეს დანაზოგი იქნება 9 362 x 0.056 = 524 ლარი წელიწადში.  

საინვესტიციო და სამონტაჟო სამუშაოების ხარჯი 15.00 ლარს შეადგენს, ხოლო მთლიანი 

ინვესტიცია იქნება 152 მ2 x 12.00 ლარი/მ2=1 824 ლარი. ღონისძიების რენტაბელობის 

პარამეტრები მოცემულია ცხრილში (ცხრილი 36). 

ცხრილი 36. ღონისძიება RB 2.2-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის შემცირება 

  PB IRR,% ტ/წ 

ლარი       

სახურავების 

თბოიზოლაციატიპიურ 

კერძო სახლში ჭერის 

ფართობით  150 მ2 

1 824 3.5 28% 1.96 1.89 

 

ღონისძიება RB 2.3. - ორ სართულიან კერძო სახლებში არსებული ფანჯრების შეცვლა  

მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით 
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ორ სართულიანი კერძო საცხოვრებელი სახლების არსებული ფანჯრების შეცვლა 

მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით  თერმული წინაღობის კოეფიციენტს გაზრდის R=0.17 

მ2გრად/ვტ-დან  R=0.30 მ2გრად/ვტ-მდე და საშუალოდ ტიპიურ სახლში დაზოგავს 6 524 

კვტ.სთ ენერგიას, რასაც შედეგად მოჰვება CO2-ის ემისიის შემცირება 1.31 ტ/წ. ფულადი 

გამოსახულებით ეს დანაზოგი იქნება 6 524 x 0.056 = 365 ლარი წელიწადში.  

 ამ ღონისძიებით დასაყენებელი იქნება დაახლოებით 33 მ2 მეტალოპლასტმასის 

ფანჯარა. ინვესტიცია ფანჯრებზე იქნება 75 ლარი/მ2 x 33 მ2 = 2 475 ლარი. ღონისძიების 

რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი 37 -ში. 

ცხრილი 37. ღონისძიება RB 2.3-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

ფანჯრების 

შეცვლა 
2 475 6.7 14.90% 0.76 1.31 

 

ღონისძიება RB 2.4. - ლტოლვილთა ახალი დასახლების კორპუსებში ჭერისა და 

კედლების თბოიზოლაცია 

ამ ღონისძიების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ენერგოდანაზოგი გარე 

კედლებზე 751 861 კვტ.სთ-ს, ჭერზე 128 340 კვტ.სთ-ს და 256 093 კვტ.სთ-ს შეადგენს.  

CO2-ის ემისიის შემცირება საცხოვრებელ შენობებიდან შესაბამისად ტოლი იქნება 151.8 ,  

25.9  და 51. 7 ტ/წ.   

გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია ლტოლვილთა ახალი დასახლების 

კორპუსებში გარე კედლების თბოდაცვითი მახასიათებლების გაუმჯობესება, ჭერის 

თბოიზოლაცია და მზის ენერგიაზე მომუშავე კოლექტორების დაყენება 

ცხელწყალმომარაგების მიზნით. 

 ღონისძიების  რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი 38 -ში. 

ცხრილი 38. ღონისძიება RB 2.4-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

N ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

1 

გარე 

კედლების  

თბოიზოლაცია 

329 560  7.8 4.7 0.4 151.8 

2 
ჭერის 

იზოლაცია 
49 200 6.8 14.40% 0.6 25.9 
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3 
მზის 

კოლექტორები 
162 500 11.3 8% 0.02 51.7 

  ჯამი 541 260       229.5 

 

ღონისძიება RB 3.1. ბიონარჩენებზე მომუშავე მაღალეფექტური  თბოგენერატურის 

შემუშავება კერძო სახლებისათვის 

ბიომასის სათბობად გამოყენებისათვის გარდა ენერგეტიკული პოტენციალის 

შეფასებისა აუცილებელია მისი დაწვის ოპტიმალური ტექნოლოგიებისა და რეჟიმების 

შერჩევა.  ბიოსათბობის წვის ტექნოლოგიების მრავალსახეობიდან განსაკუთრებული 

გამოყენება ხვდა წილად პიროლიზურ წყალსათბობ ქვაბებს. 

პიროლიზური ქვაბები უზრუნველყოფენ სათბობის სრული წვისა და წვის 

პროცესის რეგულირების შესაძლებლობას, რაც მისი მუშაობის ეკონომიურობის 

გარანტიას იძლევა. სათბობის ორსაფეხუროვანი წვა და მაღალი ტემპერატურა წვის 

კამერაში მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამობოლქვას ატმოსფეროში. 

პიროლიზური ქვაბის მუშაობის ავტომატური მართვის შესაძლებელობა,  ბუნებრივ 

გაზზე ან თხევად სათბობზე მომუშავე ქვაბების მსგავსად, მნიშვნელოვნად აადვილებს 

მის ექსპლუატაციას. 

საშუალო წლიური მოთხოვნილება გათბობაზე ტიპიურ ორ სართულიან კერძო 

სახლზე შეადგენს 29 507 კვტ.სთ/წ.  CO2 –ის ემისიის შემცირება ბუნებრივი გაზიდან 

ბიომასაზე გადასვლის შემთხვევაში 29 507 x 0.202=5.96 ტონა იქნება წელიწადში.  

ამ  ღონისძიების განხორციელებას შეესაბამება  ეფექტური ღუმელის შესაძენად 600 

ლარიანი ინვესტიცია. ფულად გამოსახულებაში წლიური დანაზოგი იქნება 29 507 x 0.06 

= 1 770  ლარი ( 0.09-0.03=0.06 ლარი/კვტ.სთ  წარმოადგენს ფასთა შორის სხვაობას 

თხილის ნაჭუჭსა და გაზს შორის).  

სავარაუდოდ, საპილოტო პროექტის შედეგები უნდა გავრცელდეს 440 ორ 

სართულიან  საცხოვრებელ სახლზე. ეს გაზრდის ზუგდიდში განახლებადი ენერგიის 

წილს  საერთო ენერგიის მოხმარებაში. ღონისძიების რენტაბელობის პარამეტრები 

მოცემულია ცხრილი 39 -ში. 

ცხრილი 39. ღონისძიება RB 3.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 
საინვესტიციო 

ღირებულება 

უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

PB IRR,% ტ/წ 

ერთ  

სახლზე 
600 0.3 295% 18.51 5.96 

440  

სახლზე 
264 000 0.3 295% 18.51 2625 
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ღონისძიება RB 3.2. ლტოლვილთა დასახლების საცხოვრებელი კორპუსების 

თბომომარაგება ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სიტემით 

ორგანული სათბობის ერთ-ერთ ალტერნატიულ სახეს წარმოადგენს ბიომასა, 

რომელიც განიხილება, როგორც ყოველწლიურად განახლებული ენერგიის წყარო. 

მსოფლიო ენერგეტიკული სააგენტოს პროგნოზით 2010 წლისთვის ევროკავშირში 

შემავალ ქვეყნებში, ბიომასის წილმა პირველადი ენერგოშემცველების საერთო 

მოხმარების 9%-ს მიაღწია, ხოლო 2020 წლისთვის  მსოფლიო მასშტაბით მასზე მოვა 

არატრადიციული განახლებადი ენერგიის წყაროების მიერ გამომუშავებული 

ენერგიის 42-46%. 

ბიომასის ტერმინის ქვეშ იგულისხმება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის 

ორგანული ნივთიერებების ერთობლიობა, რომლის მრავალფეროვნებიდან შეიძლება 

გამოიყოს: საშეშე მერქანი, სატყეო მეორნეობის ექსპლუატაციის ნარჩენები, ხეტყის 

ინდუსტრიის ნარჩენები, სოფლის მეურნეობის მოსავლის ნარჩენები, 

აგროგადამამუშავებელი ინდუსტრიის ნარჩენები, მეცხოველეობის ნარჩენები, გამწმენდი 

მოწყობილობების ნარჩენები, მუნიციპალური ნარჩენები. 

ბიომასას გააჩნია უპირატესობების მთელი რიგი: ენერგიის განახლებადი წყაროა 

და ამიტომ აუმოუწურავია, გავრცელებულია ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, 

წიაღისეულ სათბობთან შედარებით იაფია, შესაძლებელია მისი პირდაპირი გამოყენება, 

შესაძლებელია მისგან ბრიკეტებისა და პალეტების დამზადება, მნიშვნელოვნად 

ამცირებს სათბური გაზების ემისიას, შეუძლია დიდი წვლილი შეიტანის 

ენერგომომარაგებაში, ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს რეგიონებში. 

ქალაქ ზუგდიდში ლტოლვილთა საცხოვრებელი კორპუსების  გათბობის სისტემა 

წელიწადში მოითხოვს 1 515 178 კვტ.სთ ენერგიას, ხოლო  ცხელწყალმომარაგების 

სისტემა - 256 093 კვტ.სთ-ს. კორპუსების გასათბობად გათვალისწინებულია ბუნებრივ 

აირზე მომუშავე „კარმას“ ტიპის დანადგარები, ხოლო ცხელი წყლით მომარაგებისათვის 

ელექტროენერგიაზე მომუშავე მოწყობილობები. 

ენერგიის წყაროდ ბუნებრივი გაზის გამოყენების შემთხვევაში მისი წლიური 

ხარჯი იქნება: 

1 515 178/(8*0.9)=210 441 მ3/წ. 

 

სადაც, 8 კვტ.სთ/მ3 არის ერთი კუბ.მ ბუნებრივი აირის ენერგეტიკული 

პოტენციალი, ხოლო 0,9 - თბოგენერატორის მქ კოეფიციენტი.  

 

ბუნებრივი გაზის ტარიფის გათვალისწინებით წლიური დანახარჯი შეადგენს  

 

210 441*0.45=96 698 ლარს, 

 

ხოლო CO2-ის ემისია 
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1 515 178*0.202/1000= 306 ტ/წ. 

 

ზემოთ აღნიშნული ღონისძიების გატარებით ბუნებრივი გაზის ჩანაცვლება 

მოხდება ბიომასით. 

ბიომასის ენერგიის წყაროდ გამოყენების შემთხვევაში მისი წლიური ხარჯი  

იქნება  

 

1 515 178/(4.7 * 0.9)=358 198 კგ/წ 

 

სადაც, 4.7 კვტ.სთ/კგ არის ერთი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი, ხოლო 

0,9 - თბოგენერატორის მქ კოეფიციენტი.  

 

ბიოსაწვავის  ღირებულების გათვალისწინებით წლიური დანახარჯი შეადგენს  

 

358 198  * 0.15=53 729 ლარს. 

 

ამგვარად, წლიური დანაზოგი იქნება 96 698 - 53 729 = 42 969 ლარი, ხოლო 

ემისიის ყოველწლიური დანაზოგი შეადგენს 1 515 178*0.202/1000= 306 ტ/წ. 

 

წინასწარი შეფასებით პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 350 000 ლარს, 

მათ შორის: 

 თბოგენერატორი მონტაჟით– 85 000 ლარი; 

 საქვაბე დამხმარე მოწყობილობებით– 15 000 ლარი; 

 თბური ქსელის მოწყობა – 25 000 ლარი; 

 შენობაში გათბობის  მოწყობილობების მონტაჟი– 225 000 ლარი 

პროექტის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილში ( 

ცხრილი 40). 

 

ცხრილი 40 პროექტის რენტაბელობის პარამეტრები 

ღონისძიება 

საინვესტიციო 

ღირებულება 
უკუგება 

შიდა 

უკუგების 

განაკვეთი 

წმინდა 

ამჟამინდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

NPVQ 

CO2–ის 

შემცირება 

ლარი PB IRR,% ტ/წ 

გათბობის 

ცენტრალური 

სისტემა 

350 000 8.2 10.70% 0.18 306 
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ღონისძიება  RB 3.2. - ტრენინგის მოწყობა შენობებში ენერგოეფექტურობის საკითხების შესახებ 

სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის და ენერგოეფქტურობის საინფორმაციო კამპანია32. 

 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:  

 მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაცია მათი ოჯახების ენერგომოხმარების დონის 

შემცირების სხვადასხვა საშუალებებისა და ენერგოეფექტურ მოწყობილობებში 

ინვესტირების შესაძლებლობების შესახებ. პროგრამის ამ კომპონენტს ახორციელებს 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია. 

 ჩატარდება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები, როგორიცაა 

გარემოსდაცვით თემაზე ბავშვთა ნახატების გამოფენების მოწყობა, დასუფთავების, 

ნარგავების დარგვის აქციების მოწყობა, ლექცია–სემინარების მოწყობა კლიმატის 

ცვლილების საკითხის და მისი შედეგების, მოსახლეობის სამოქალაქო თვითშეგნების 

მნიშვნელობაზე; ადგილებზე, მაგალითად, მრავალბინიან კორპუსებში, მოსახლეობასთან 

ახსნა–განმარტებითი საუბრების მოწყობა გასატარებელ ღონისძიებებზე, 

ენერგოეფექტურ ნათურების ხელსაყრელობაზე, ენერგიისა და წყლის დაზოგვის 

მნიშვნელობაზე.  

 ტრენინგების მოწყობა ენერგიის დაზოგვის სფეროში ყველა რელევანტური პირისათვის, 

განსაკუთრებით, მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთათვის, - აღნიშნული გეგმის 

განხორციელების, მონიტორინგის, შესრულების კონტროლის და მონაცემთა 

შეგროვებისა და დამუშვების საკითხებზე.  

 

მოსახლეობის ცნობიერების ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვანი ფაქტორია სამოქმედო 

გეგმით გატარებული ღონისძიებების გრძელვადიანი შედეგების უზრუნველსაყოფად. ამ 

ღონისძიებების დროში გაწერილ გეგმას ადგენს და მათ გატარებას კოორდინაციას უწევს 

სამოქმედო გეგმის სამუშაო ჯგუფი, ხოლო კონტროლს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა.  

                                                      

 

 

 

32 აღნიშნული ღონისძიებები შესაბამისობაშია სტრატეგიის ზოგად მიდგომებთან განათლებისა და 

ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით (თავი 10)  
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7. გარე განათება  

7.1.  სექტორის მიმოხილვა 

ზუგდიდში შიდა გზებისა და ქუჩების (422 ქუჩა და შესახვევი) სიგრძე შეადგენს 170 კმ-ს, 

მათ შორის, განათებული ქუჩების რაოდენობა შეადგენს 60% (გრძივად). განათების გარეშე რჩება 

10-მდე სკვერი. შენობებს (ერთეული შენობა-ნაგებობის გარდა) არა აქვს ფასადური განათება.  

ზუგდიდში გრძელდება გარე განათების წერტილების დამატება, რის გამოც იზრდება 

გარე განათების ხარჯები. 2013 წელს გარე განათებაზე დახარჯული თანხები თითქმის ორჯერ 

მეტია 2009 წელს გახარჯულ თანხებზე. 

 

ნახ. 15.  გარე განათებაზე დახარჯული თანხების ზრდის დინამიკა.2009-2013 წწ.  

2012 წელს ზუგდიდის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარება შეადგენდა 1.655 მილიონ 

კვტ.სთ.33  გარე განათება ხორციელდება სამი სახის სანათებით, რომელთა მოდიფიკაციებია 

AMBAR-3, Onyx -3 და  Opal – 1. სულ განთავსებულია 3006 სანათი, რომელთა ტიპებიც და 

ენერგომოხმარება მოცემულია შემდეგ ცხრილში.  

                                                      

 

 

 

33 წყარო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 
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ცხრილი 41. გარე განათების სანათები, განლაგება და პარამეტრები34 

№ 

პარამეტრი 
სანათის 

მოდელი 

განათების წყაროს 

ტიპი  

სანათის სიმძლავრე 

(ვატი) 
ანძების განლაგება 

მუშა სანათების 

ჯამური რაოდენობა 

(ცალი) ქუჩის,გამზირის,სოფლის დასახელება 

1 2 3 4 6 8 

1 ანთელავას ქ. (ილია) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 8 

2 აღმაშენებლის 1 შესახვევი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 6 

3 აღმაშენებლის 2 შესახვევი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 6 

4 აღმაშენებლის ქ. (დავით) onyx-3 სოდიუმი 400 მწკრივი 56 

5 ბარამიას ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 34 

6 ბარათაშვილის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 8 

7 ბენდელიანის ქ. (ჭიჭიკო) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 27 

8 ბერიას ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 34 

9 ბაშაურის ქუჩა opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 18 

10 ბელინსკის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 13 

11 ბორჯომის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 15 

12 ბუკიას ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 24 

13 გამსახურდიას ქუჩა (კონსტანტინე) ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 62 

14 გამსახურდიას გამზ. (ზვიად) onyx-3 სოდიუმი 400 ორმაგი მწკრივი 80 

15 გამსახურდიას ქუჩა (ზვიად) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 76 

                                                      

 

 

 

34ზუგდიდის კეთილმოწყობის - გარე განათების სამსახური 
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16 გრიბოედოვის 1 შესახვევი opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

17 გრიბოედოვის ქუჩა opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 24 

18 გორის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 20 

19 გუბაზ მეფის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 22 

20 გულუას და მოსიას მონაკვეთი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 7 

21 გოგებაშვილის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 12 

22 გორკის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 20 

23 დადიანის ქ. (ცოტნე) ambar-3 სოდიუმი 150 ორმაგი მწკრივი 42 

24 დადიანის ქ. (შალვა) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 17 

25 დგებუაძეს ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 2 

26 დოჩიას ქ. (მამია) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 

27 ეგრისის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 13 

28 ერისთავის ქუჩის მონაკვეთი opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 22 

29 ეგრისის 1 შეს. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 4 

30 ვახტანგ ^6-ს ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

31 ზარქუას ქ ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 7 

32 თაბუკაშვილის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

33 თამარ მეფეს ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 67 

34 თეატრის ბინა opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 27 

35 თამარ ყუფუნიას ქუჩა opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 32 

36 თავისუფლების ქ.  ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 69 

37 თბილისის ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 21 

38 თეატრის ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 12 

39 თეთრი გიორგის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 10 

40 კონსტიტუციის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 15 

41 კედიას ქ. (სერგო) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 16 

42 კიტიას ქ. (შოთა) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 9 

43 კოლხიდის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 14 
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44 კრუბსკაია ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 17 

45 კრილოვის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

46 კოსტავას ქ. (მერაბ) ambar-3 სოდიუმი 250 ორმაგი მწკრივი 20 

47 ლომოურის ქუჩა (მონაკვეთი) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 16 

48 ლაღიძეს ქ. (რევაზ) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 

49 ლაშა-გიორგის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 13 

50 ლაზის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 58 

51 ლერმონტოვის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 29 

52 ლესელიძის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 14 

53 ლევან 2 დადიანის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 13 

54 ლომონოსოვის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

55 მარცხენა სანაპიროს ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 6 

56 მაცხოვრის კარის ქუჩა opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 20 

57 მცხეთის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 9 

58 მელიქიშვილის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

59 მესხიას ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 25 

60 მეუნარგიას ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 14 

61 მირცხულავას ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 6 

62 მოსაშვილის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 19 

63 8 მარტის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

64 ნიკოლაძის ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 17 

65 ნინოშვილის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 25 

66 ნინოშვილის 1 შესახვევი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 4 

67 ორბელიანის შესახვევი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 12 

68 ოდიშის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 24 

69 ორბელიანის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 11 

70 პაიჭაძის ქ. (ბორის) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 13 

71 პაატა ყურწუას ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 6 
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72 პეტრიაშვილის ქ.  opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 13 

73 პუშკინის ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 88 

74 რაფავას ქ.(ჯანო) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 21 

75 რუსთაველის ქ ambar-3 სოდიუმი 250 ორმაგი მწკრივი 67 

76 რუსთაველის ქ- 1 შესახვევი ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 

77 საირმის ქ.  opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 5 

78 საჯაიას ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 5 

79 სამგორის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 10 

80 სამეგრელოს ჩიხი opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 3 

81 სამეგრელოს ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 10 

82 სანკპეტერბურგის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 33 

83 სარაჯიშვილის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 9 

84 სიჭინავას ქ. (ვაჟა) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 15 

85 სოხუმის ქ.  ambar-3 სოდიუმი 250 ორმაგი მწკრივი 99 

86 გამარჯვების ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 54 

87 ტურგენევის ქუჩა  ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 10 

88 ტაბიძის ქ.  ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 12 

89 პეტრე უბერის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 6 

90 ფალიაშვილის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 16 

91 ფაზისის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

92 ფოთის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 9 

93 ქირიას ქ (შალვა) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 

94 ქობალიას ქ. (გრიგოლ) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 19 

95 ქორთუას ქ. (ისააკ) opal-1 სოდიუმი 70 გამყოფი მწკრივი 14 

96 ქუჯის ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 ორმაგი მწკრივი 34 

97 ქუთაისის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 16 

98 ღურწკაიას ქ. (გელა) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 21 

99 ყაზბეგის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 
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100 შ.ხუბულავას შეს. (სპეცრაზმი) ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 8 

101 შარტავას ქ. (ჟიული) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 64 

102 ჩეხოვის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

103 ჩიტაძის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 36 

104 ჩიქავას ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 8 

105 ჩაიკოვსკის და ჯავახიშვილის  შესა-ბი opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 21 

106 ჩილაჩავას ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 25 

107 ჩიქოვანის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

108 ცაბაძის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 27 

109 ცაიშივილის ქ ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 21 

110 ცისკარიშვილის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

111 წერეთლის ბოლო (ზუგდიდი წალენჯიხის გზა) ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 100 

112 წერეთელის ქ ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 53 

113 წმ. გიორგის ჩიხი opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 15 

114 წმინდა ნინოს ქ ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 21 

115 წყნეთელის ქ. (მაია) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 17 

116 ჭავჭავაძის ქ. (ალექსანდრე) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 7 

117 ჭავჭავაძის ქ. (ილია) ambar-3 სოდიუმი 150 ორმაგი მწკრივი 60 

118 ჭავჭავაძის ქ. 2 შეს. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 9 

119 ჭონქაძის ქ.  ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 8 

120 ჭყონდიდელის ქ.  ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 39 

121 ხელაიას ქ (ამროსი) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 25 

122 ჯანაშიას ქ. (ბესარიონ) ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 21 

123 ჯანაშიას ქ. 1 შეს. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 16 

124 ჯანაშიას ქ. (საშა) ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 5 

125 ჯავახიშვილის ქ. (მიხეილ) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 32 

126 ჯიქიას ქ. (დავით) opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 27 

127 ჯიქიას ქ. (გოჩა)  opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 17 
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128 ჯორჯიაშვილის ქ.  opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 11 

129 რუსთაველის ქუჩა  opal-1 სოდიუმი 25 ორმაგი მწკრივი 26 

130 რუსთაველის ქუჩა  ambar-3 სოდიუმი 250 გამყოფი მწკრივი 78 

131 კოსტავას ქ. ambar-3 სოდიუმი 250 მწკრივი 60 

132 სოხუმის ქ.  onyx-3 სოდიუმი 400 მწკრივი 14 

133 პარიზის ქ. ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 55 

134 სვერდლოვის ქ. opal-1 სოდიუმი 70 მწკრივი 11 

135 ტელევიზიის ანძა ambar-3 სოდიუმი 150 მწკრივი 10 

  ჯამი         3006 
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7.2.  მეთოდოლოგია 

გარე განათების სექტორიდან CO2-ის საბაზისო (2012) ემისიის 

ინვენტარიზაციისთავის და მომავლის ტენდენციების (2020 წლამდე) განსაზღვრისთვის 

გამოყენებულ იქნა იგივე მეთოდოლოგია, რომელიც აღწერილია ტრანსპორტის სექტორის 

თავში. MARKAL-Georgia-ს საბაზისო სცენარის პროექციით გარე განათების მიერ ენერგიის 

მოხმარება 2020 წლისთვის გაიზრდება 25%-ით (დაახლოებით 760 ახალი არაეფექტური 

სოდიუმის ნათურა).  

7.3. საბაზისო წლის ინვენტარიზაცია და სათბურის გაზების ემისიების 

საბაზისო სცენარი (2012-2020 წწ) 

2012 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება გარე განათების სექტორის მიერ 

1655213 კვტ.სთ შეადგენდა.  

2012 წელს ემისია გარე განათებიდან 225 ტონა CO2 ეკვ. იყო.   

ელექტროენერგიის ემისიის ფაქტორად აღებულია 2012 წელს ელექტროენერგიის 

ქსელის საშუალო ემისიის ფაქტორი - 0.136 ტონა CO2/მგვტ.სთ და დაშვებულია, რომ იგი 

არ იცვლება განხილული პერიოდის განმავლობაში.  

საბაზისო სცენარის მიხედვით გარე განათების ენერგომოხმარება მომავალში 

გაიზრდება და 2020 წლისთვის 2.07 ათას მეგავატ საათს მიაღწევს, ხოლო 2020 

წლისთვის CO2-ის ემისია წელიწადში 0.282 ათას ტონას მიაღწევს.  

 

ნახ. 16. ემისიები გარე განათების სექტორიდან 2012 და 2020 წლებში 
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7.4. ზუგდიდის გარე განათების სექტორიდან ემისიების შემცირების 

სამოქმედო გეგმა 

გარე განათების სექტორში სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 გარე განათების ბოძების სრულად აღჭურვა თანამედროვე 

ენერგოეფექტური და ენერგოდამზოგავი ნათურებით  (2020 წლისათვის 

3767 ახალი დიოდური ნათურის ინსტალაცია) 

 გარე განათების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის (გგმას ) შექმნა 

ამ ღონისძიებებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება არაეფექტური 

ნათურების ჩანაცვლებას ენერგოეფექტური შუქდიოდური ნათურებით (LED). 

დიოდებიანი განათება წარმოადგენს განათების ერთ-ერთ ყველაზე ეკონომიურ და 

თანამედროვე ტექნოლოგიას. 

LED სანათებს მრავალი უპირატესობა აქვთ, მათ შორისაა: 

- მაღალი სიკაშკაშე და ფერების მაღალი დონე; 

- წყალგამძლე და მტვერთამდგრადი კონსტრუქცია; 

- ენერგიის რაციონალურად გამოყენება; 

- LED განათების ექსპლუატაციის ვადა ხანგრძლივია. 

 LED ნათურების ექსპლუატაციის ვადაა არანაკლებ 50 000 საათისა, მაშინ როდესაც 

ჰალოგენიანი და ლუმინესენციანი ნათურები მხოლოდ 4 000 საათს მუშაობენ, და 

მიუხედავად იმისა, რომ LED ნათურების შესაძენი საწყისი ინვესტიცია მაღალია, 

საბოლოოდ როგორც ნათურების შეძენის, ასევე ელექტროენერგიის საფასურის ხარჯები 

მნიშვნელოვნად მცირდება. 

ამ ღონისძიებით დაგეგმილია, რომ 2020 წლისთვის ნათურების 100% იქნება 

ეფექტური დიოდური ნათურა, რაც გულისხმობს დაახლოებით 3767 ახალი დიოდური 

ნათურის ინსტალაციას. ამ ღონისძიების შედეგად დაიზოგება 2020 წელს დაახლოებით 

1.66 გგვტ.სთ ელექტროენერგია და 0.226 ათასი ტონა სათბურის გაზების ემისიები. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ ერთი ასეთი ნათურის შეძენა და დაინსტალირება დაახლოებით 

270 ლარი დაჯდება, ღონისძიების მთლიანი ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 1.017 

მილიონ ლარს. რ ათქმა უნდა, ეს შეცვლა უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, 8 წლის 

განმავლობაში და შესაბამისად, წლიური ხარჯი დაახლოებით 127 ათასი ლარი იქნება. 

ქვემოთ მოცემული გრაფიკი გვიჩვენებს სათბურის გაზების ემისიებს საბაზისო 

სცენარითა და გარე განათების ბოძების ენერგოდამზოგავი ნათურებით აღჭურვის 
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შემთხვევაში, რაც წარმოადგენს ამ სექტორში ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

გეგმის ყველაზე პრიორიტეტულ ღონისძიებას: 

 
 

ნახ. 17. ენერგიის მოხმარება ქალაქის გარე განათების მიერ BAU სცენარით და ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში. 

გარდა ემისიების შემცირებისა, ამ ღონისძიებას ექნება სხვა უპირატესობებიც, 

კერძოდ: 

 მნიშვნელოვნად შემცირდება ელექტროენერგიის დანახარჯები და მასზე 

გადახდილი თანხები. 2020 წელს დანაზოგი დაახლოებით 265 ლარი იქნება 

საბაზისო სცენართან შედარებით. ეს დანაზოგი მომავალ წლებშიც 

გაგრძელდება; 

 შემცირდება ექსპულატაციის ხარჯები; 

 გარე განათების მომსახურებიდან გამოთავისუფლებული ინჟინრები და 

მუშახელი შესაძლებელია გადაყვანილ იქნან სხვა საყოფაცხოვრებო და 

კომუნალურ მეურნეობაში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე, საშტატო 

განრიგის ცვლილებებისა და ქალაქის ბიუჯეტიდან დამატებითი ხარჯების 

გამოყოფის გარეშე;   

 საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების, მოსახლეობისა და ფეხით 

მოსიარულეთა კომფორტის ზრდა - გზის საფარისა და მიმდებარე 

ტერიტორიების უკეთესი, თანაბარი განათებულობის ხარჯზე.  

გარდა ამ ღონისძიებისა ასევე მიზანშეწონილია გარე განათების მართვის 

ავტომატიზირებული სისტემის (გგმას ) შექმნა, რომელიც ასევე მოახდენს ამ სექტორში 

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ემისიები, ტონა CO2 ეკვ.

BAU SEAP



117 
 

ენერგიის მოხმარებისა და ემისიების შემცირებას, მაგრამ ამ ეტაპზე მისი შეფასება არ 

განხორციელებულა.  

გარე განათების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის ( გგმას ) უპირატესობები 

არის:  

  განათების ხაზის ჩართვა-გამორთვის დისტანციური, ავტომატიზირებული და 

ავტომატური მართვა (წლიური გრაფიკი ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობით); 

  ელექტრო ენერგიის ეკონომია საღამოს, ღამისა და დილის რეჟიმების მართვის 

შესაძლებლობიდან გამომდინარე; 

  თითოეული ფაზის მიხედვით ინფორმაციის მიღება ელექტროქსელის 

პარამეტრების შესახებ; 

  ენერგომოხმარებისა და ავარიების შესახებ ინფორმაციის შენახვის დიდი რესურსი; 

  დისპეჩერის ოპერატიული შეტყობინება ავარიის ლიკვიდაციის საჭიროების 

შესახებ და შეტყობინების ელექტრონულ ფოსტასა და SMS-ით დუბლირების 

შესაძლებლობით; 

  თითოეული ობიექტისთვის მიღებული და გაცემული ინფორმაციის ავტომატური 

დამუშავება; 

  კრებსითი და დეტალური ანგარიშების ავტომატური ფორმირება; 

  განათების მართვის GSM (GPRS) არხი; 

 კაბელის მთლიანობის კონტროლი და მისი ხელყოფის აღმოფხვრა;  

 თითოეული ფაზის მიხედვით ძაბვის მაღალი და დაბალი ზღვრების კონტროლი; 

 დისპეჩერისთვის მისაღები ფორმით ნებისმიერ ადგილას მრიცხველის ჩვენების 

მონიტორზე მიღების შესაძლებლობა; 

 არასანქცირებულ ჩართვასა და ელექტრო ენერგიის მოპარვაზე ინფორმაციის 

მიღების მომენტალურობა; 

 მწყობრიდან გამოსული სანათი მოწყობილობების კონტროლი; 

 სხვა ავტომატიზირებულ სისტემებთან ინტეგრაცია; 

 ხარჯების შემცირება სისტემის მომსახურების პრაქტიკულად  
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8.  ნარჩენები 

8.1.  სექტორის მიმოხილვა 

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ქალაქ ზუგდიდში აქტიურად მიმდინარეობს 

ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საცხოვრებელი და კომერციული ფართების 

მშენებლობა და გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

გავლენას ახდენს მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებზე, რაც თავის მხრივ 

განაპირობებს ნარჩენების რაოდენობის ზრდას. ამჟამად, რეგიონში ნარჩენების 

არასრულყოფილი მართვა იწვევს ნეგატიურ გავლენას როგორც გლობალურგარემოზე 

(სათბურის აირები), ასევე ადგილობრივ გარემოზე (ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

და ჰაერის დაბინძურება), რაც უარყოფითად მოქმედებს ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე.  

ზუგდიდის ნარჩენების სექტორიდან სათბურის აირების ემისიების 

გამოსათვლელად გამოყენებულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 

(UNFCCC) და კლიმატის ცვლილების სამთავრობათაშორისო საბჭოს (IPCC) მიერ 

შემუშავებული მეთოდოლოგია და სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც, 

აღნიშნული სექტორი განიხილავს ემისიებს შემდეგ წყარო - კატეგორიებიდან: 

• მყარი ნარჩენების განთავსება (6A) 

• ნახმარი წყლების გაწმენდა ( 6B1 , 6B2 ) 

• ნარჩენების დაწვა ( 6C) 

• სხვა ნარჩენები ( 6D )- სამრეწველო, სამედიცინო და რადიაქტიული ნარჩენები. 

ქალაქ ზუგდიდის ნარჩენების სექტორის ინვენტარიზაცია ჩატარდა მხოლოდ ერთ 

ქვეკატეგორიაში: “მყარი ნარჩენების განთავსება” (6A). IPCC წყარო-კატეგორიები 

“ნარჩენების დაწვა" და "სხვა ნარჩენები" არ განიხილება, ვინაიდან ქალაქ ზუგდიდში არ 

ხდება ნარჩენების წვა და არ მიმდინარეობს სხვა ნარჩენების (სამრეწველო, სამედიცინო და 

რადიაქტიული ნარჩენების) აღრიცხვა და ადგილზე განთავსებაც. გარდა ამისა, აუნდა 

აღინიშნოს, რომ ზუგდიდის ძველ ნაგავსაყრელზე შემოსული საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებთან ერთად ხდებოდა სამშენებლო ნარჩენების განთავსებაც. ნაგავსაყრელზე 

შემოსული საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების საერთო რაოდენობა წლიურად 

შეადგენდა 45 000 მ3 და სამშენებლო ნარჩენების რაოდენობა ადგილობრივი ექსპერტების 

მიერ შეფასებულია 5 000 მ3. ეს რაოდენობა მხედველობაში არ მიიღება ძველი 

ნაგავსაყრელიდან საერთო ემისიის გამოთვლის პროცესში, რადგან სამშენებლო მასალები 

პრაქტიკულად არ შეიცავს ორგანულ ნახშირბადს და შესაბამისად, არ გამოყოფს მეთანს. 

ქალაქ ზუგდიდში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში წყალარინების და წყალგაწმენდი 

სისტემების ამორტიზების გამო ქვეკატეგორია “საყოფაცხოვებო და კომერციული ნახმარი 

წყლების გაწმენდა” არ განიხილება. ასევე არ განიხილება ქვეკატეგორია “სამრეწველო 

ნახმარი წყლები” (6B2). რეგიონში განვითარებული ინდუსტრია შემოიფარგლება 

რამდენიმე მცირე წარმადობის მქონე ჩაის ფაბრიკით, თხილის გადამამუშავებელი, 
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სამშენებლო და სამაცივრო საწარმოებით, რომელთა ტექნოლოგიით წარმოებებში არ 

ხდება წყლის ცირკულაცია, შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განვითარებული 

ინდუსტრია არ წარმოადგენს  მეთანის ემისისს წყაროს ქვეკატეგორიისათვის 

“სამრეწველო ნახმარი წყლები”. 

 

მყარი ნარჩენების განთავსება 

1972 წლიდან 2010 წლამდე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარის 

ტერიტორიაზე, ქალაქის ცენტრიდან 10 კმ-ში და უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან 2 

კმ -ის დაშორებით, ფუნქციონირებდა ამჟამად დახურული ნაგავსაყრელი, რომლის 

ფართობი შეადგენს 6 ჰა და სიღრმე 3 მეტრს. აღნიშნული ნაგავსაყრელი ემსახურებოდა ქ. 

ზუგდიდსა და ნაწილობრივ მის ახლო მიმდებარე სოფლებს. 2009-2010 წლების 

მონაცემებით, ნაგავსაყრელზე ყოველწლიულად შეჰქონდათ 40-45 ათასამდე კუბური 

მეტრი მყარი საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენი. ამჟამად ნარჩენების უმეტესი 

ნაწილი კომპოსტირებულია/დატკეპნილია. 2010 წელს, ახალი ნაგავსაყრელის გახსნის 

შემდეგ, მოხდა ნარჩენების ნაწილის (40 მ3) გადატანა ახალ ნაგავსაყლელზე. ძველი 

ნაგავსაყრილი შემოკავებულია და გარშემორტყმულია კერძო ნაკვეთებით. დღეისათვის 

ძველი ნაგავსაყრელის ეკოლოგიური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 

.ქალაქზუგდიდის გამგეობის ინფორმაციით ,ქალაქის ძველი ნაგავსაყრელის ტერიტორია 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 35.  

ქალაქზუგდიდის ძველი ნაგავსაყრელის დახურვის შემდეგ, 2010 წლიდან 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ახალი ნაგავსაყრელი, 

რომელიც ესაზღვრება ორ სოფელს - ცაიშს და დიდინეძს36. 

ახალი პოლიგონი ამჟამად ერთადაერთი მოქმედი პოლიგონია სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის37 მთელ რეგიონში (ფოთის გარდა). ა.ა.ი.პ. ,,ზუგდიდდასუფთავების" 

ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, აღნიშნული ნაგავსაყრელი არის ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო, თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე მოწყობილი. ნაგავსაყრელი 

განთავსებულია 15 ჰა–ზე და მთლიანად კაპიტალურად არის შემოკავებული. 

ნაგავსაყრელთან მოყვანილია ბეტონის გზა, მის ტერიტორიაზე განლაგებულია 

ავტომანქანების სადგომი, სამრეცხაო, საწვავი და სათადარიგო ნაწილების საწყობი და 

                                                      

 

 

 

35 ადგილობრივი ექსპერტი 
36 http://www.livepress.ge/ka/site/politics/2788/  
37 მესტიაში ამჟამად არის დროებითი ნაგავსაყრელი, ორმო რომელშიც გროვდება ნარჩენი. ამჟამად პროექტდება 

მობილური ნაგავსაყრელი, რომელიც გადაიტანს შემდეგ ნარჩენს უახლოეს პოლიგონამდე. 

http://www.livepress.ge/ka/site/politics/2788/
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ადმინისტრაციული შენობა38.  პოლიგონზე განთავსებული ნარჩენების სისქე დღეისათვის 

2 მ შეადგენს. ნარჩენები პერიოდულად იტკეპნება და მიწის საფარით იფარება. 

ნაგავსაყრელს ცალკე არა აქვს მკვდარი ცხოველების სამარხი ე.წ “ბეიკერის ორმო“.  

ნაგავსაყრელზე წვისა და თვითაალების შემთხვევები ოფიციალურად არ არის 

დაფიქსირებული39, არ ხდება ტექნიკური და ინერტული ნარჩენების განთავსება.  

ნაგავსაყრელიდან 500 მეტრში ჩამოდის ღელე უტორა, რომლიდანაც ნაგავსაყრელი 

იზოლირებულია (იხ. სურ.  15).  

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ყველა თვითმმართველ ერთეულში (გარდა 

მესტიისა) ფუნქციონირებს თითო ნაგავსაყრელი, რომელთაგან გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვა აქვს მხოლოდ ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელს.        

რეგიონში არსებული 8 ნაგავსაყრელის საერთო ფართობი 43,4 ჰა-ს შეადგენს, ხოლო წლის 

განმავლობაში წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობა 139,5 ათას მ3-ს აღემატება. რეგიონში 

ნარჩენების დახარისხება-სეპარაცია არ ხორციელდება. გარდა ამისა, არ არსებობს 

ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების პრაქტიკა40. 

                                                      

 

 

 

38 http://www.zugdidicity.ge/index.php?css=purple.css&id=1144  
39 მოსახლეობის თქმით თვითაალების  შემთხვევები ხშირია 
40 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2024548 

http://www.zugdidicity.ge/index.php?css=purple.css&id=1144
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2024548
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სურ.  15. ზუგდიდის მოქმედი ნაგავსაყრელი 

 

2013 წლიდან, ზუგდიდის ახალი ნაგავსაყრელის მოვლა-პატრონობა დაევალა 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შემავალ შპს-ს 

„საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანია“, რომელის ვალდებულებაამუნიციპალიტეტში 

ნარჩენების შეგროვება და მისი განთავსება პოლიგონზე. მაგრამ მწირი შესაძლებლობების 

გამო, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფლებიდან სამსახურს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები არ გააქვს. სოფელ ნარაზენში, ოქტომბერსა და განმუხურში მცხოვრები 

მოქალაქეების განცხადებით, ნაგავის მოშორება მათი საკუთარი ძალებით ხორციელდება 

(ითხრება ორმოები საცხოვრებელ სახლებთან და იქ იყრება ნაგავი)41. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეში საშუალოდ 110-120მ3, ხოლო წელიწადში 

საშუალოდ 45 000 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება, რომლის შემადგენლობა არის შერეული. 

რეგიონში ნარჩენების შემადგენლობის (ჯართი, მინის ტარა, საყოფაცხოვრებო ნივთები, 

სამშენებლო მყარი ნარჩენები, და ა. შ.) შესახებ ზუსტი/გაზომილი მონაცემები არ 

                                                      

 

 

 

41 http://www.radiotavisupleba.ge/content/zugdidi/25229861.html  

http://www.radiotavisupleba.ge/content/zugdidi/25229861.html
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არსებობს)42. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, შეგროვილი 

ნარჩენების რაოდენობა გაიზარდა 10-ჯერ43.  

დღეისათვის, ააიპ „ზუგდიდდასუფთავება“ ემსახურება ქალაქის ქუჩების 75 % -ს  

და შესაბამისად ახდენს 800 მუნიციპალური და 205 კომერციული  ობიექტის 

ნაგავსაყრელი ურნების მომსახურეობას (თითო მუნიციპალური ურნა სავარაუდოდ 15-20 

მომხმარებელზეა გათვალისწინებული). ამასთან, რეგიონალური სამსახურის 

ინფორმაციით, ამ ურნებით  მოსახლეობის 80-90% სარგებლობს მოსახლეობას ნაგავი 

გადმოაქვს იმ ახლომდებარე ქუჩებიდანაც, სადაც სანაგვე ურნები არ არის დადგმული)44.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გარდა ნაგავსაყრელი ასევე ემსახურება 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სხვა რეგიონებს:  წალენჯიხა, ჯვარი, ხობი, ჩხოროწყუ, სენაკი. 

აღსანიშნავია, რომ წელიწადში ნაგავსაყრელზე ზუგდიდის გარდა, სხვა ზემოთ 

აღნიშნული მუნიციპალიტეტებიდან შემოაქთ 15 000 მ3-მდე მოცულობის მუნიციპალური 

ნარჩენი (მუნიციპალური ნარჩენების შემოტანა მეზობელი რაიონებიდან არ ხდება 

ყოველდღიურად). 

შ.პ.ს-ს “საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია” 2014 წლის 10 ივნისის 

მონაცემებით, რეგიონში ნაგავსაყრელზე ჯამში განთავსებულ იქნა 28 800 მ3 

მუნიციპალური ნარჩენი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ერთი არალეგალური ნაგავსაყრელი, 

რომლის ტერიტორიაზე დაყრილი ნარჩენის რაოდენობის შესახებ შეფასებები არ 

არსებობს. მუნიციპალიტეტში არის გადამამუშავებელი ნარჩენების შემგროვებელი 

პუნქტი, სადაც წარმოებს ჯართის შეგროვება45. დღეისათვის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი, რაც მოიცავს 

დასუფთავების სამსახურის ტექნიკით უზრუნველყოფისა და ქალაქის ტერიტორიაზე 

ნაგვის ურნების განთავსებას46. 

დღესდღეობით, ცაიშის და დიდინეძის სოფლების მოსახლეობისაგან მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მიუხედავად ნაგავსყრელის რკინის ბადით შემოღობვისა და 

უცხო პირების შესვლის აკრძალვისა, ტერიტორიაზე მოსახლეობის ნაწილი შედის და 

სხვადასხვა ნივთებთან ერთად ჯართის და საკვების შეგროვებას ახორციელებს47. როგორც 

ზემოთ ითქვა, მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებულია აალების შემთხვევები. ორივე 

                                                      

 

 

 

42 ადგილობრივი ექსპერტი 
43 http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf  
44 ადგილობრივი ექსპერტი 
45 http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf  
46 http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf  
47 http://www.livepress.ge/ka/site/politics/2788/  

http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf
http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf
http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf
http://www.livepress.ge/ka/site/politics/2788/
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სოფელში შეინიშნება მძაფრი სუნი, მომრავლებულია მწერები და მღრღნელები, გახშირდა 

მოწამვლის ფაქტები. გარდა ამისა, პოლიგონზე ნარჩენების განთავსება ხდება მიწის 

ზედაპერზე, ნაგავსაყრელიდან რამდენიმე მეტრში კი სახნავ-სათესი მიწებია 

განთავსებული48. ნაგავსაყრელიდან ნაჟური წყლები აბინძურებს ქალაქის ტერიტორიაზე 

არსებულ გრუნტის წყლებს, რომლითაც მდიდარია ზუგდიდი და რომლითაც აქტიურად 

სარგებლობს ქალაქის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი. მოსახლეობა თვითონვე 

დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს თავის წყალმომარაგებას ქალაქში არსებული გრუნტის 

წყლებით, თუმცა ქალაქის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ 

მიმდინარეობს49 (იხ. სურ. 16). 

 

 
სურ. 16. ზუგდიდის მოქმედი ნაგავსაყრელი  

აღნიშნული პრობლემების მოგვარების მიზნით, რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

საკრედიტო ბანკის (KFW) ფინანსური მხარდაჭერით, დაგეგილია სამეგრელო-ზემო 

                                                      

 

 

 

48 http://boqlomi.blogspot.de/2012/07/video_08.html  
49 http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf  

http://boqlomi.blogspot.de/2012/07/video_08.html
http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf
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სვანეთში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება და მოქმედი 

ნაგავსაყრელის დახურვა. ჯერჯერობით უცნობია, კონკრეტულად სად და როდის 

აშენდება ახალი  ნაგავსაყრელი. სამინისტროს განცხადებით, უახლოეს მომავალში 

განხორციელდება კვლევა ახალი ნაგავსაყრელის მდებარეობის შესარჩევად,  გარემოზე 

ზემოქმედების და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.50 

 

8.2.  მეთოდოლოგია 

ნაგავსაყრელებიდან მეთანის ემისიების გამოსათვლელად IPCC მეთოდოლოგია 

გვთავაზობს ორ მეთოდს : (1)”ტიპიური მეთოდი”- მეთოდოლოგიური მიდგომა დონე 1, 

და ”პირველი რიგის დაშლის (ლპობის) მეთოდი”(FOD) - მეთოდოლოგიური მიდგომა 

დონე 2. ძირითადი განსხვავება ამ ორ მეთოდს შორის ის არის, რომ FOD მეთოდი იძლევა 

ემისიების წარმოქმნის დროზე დამოკიდებულ პროფილს, რაც უკეთ ასახავს დროის 

განმავლობაში ნარჩენების გახრწნის პროცესს, მაშინ როცა ტიპიური მეთოდი ეყრდნობა იმ 

მოსაზრებას, რომ მეთანის მთელი პოტენციალი სრულად წარმოიქმნება ნაგავსაყრელზე 

ნარჩენების განთავსების წელს და ასევე ხდება ამ წარმოქმნილი მეთანის იმავე წელს 

ადინება. ”ტიპიური მეთოდი” დამაკმაყოფილებელ შედეგს იძლევა, თუ ნაგავსაყრელზე 

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა და შემადგენლობა მუდმივია ან უმნიშვნელოდ 

იცვლება რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე. იმ შემთხვევაში, როცა ქვეყანაში/რეგიონში 

ნაგვის რაოდენობა და შემადგენლობა დროში სწრაფად იცვლება, რაც, ბუნებრივია, იწვევს 

ნარჩენებში ნახშირბადის შემცველობის ცვლილებას, მაშინ ტიპიური მეთოდის გამოყენება 

არაა რეკომენდებული. 

ზუგდიდის ორივე ნაგავსაყრელიდან (დახურული 6ჰა და მოქმედი 15ჰა) მეთანის 

ემისიების გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა ”პირველი რიგის დაშლის (ლპობის) 

მეთოდი” (FOD , დონე 2), რომლის შესაბამისი გამოთვლის ფორმულები და პარამეტრები 

მოცემულია ქვემოთ მოცემულ უჯრაში. 

 

დონე 2: პირველი რიგის ლპობის (პრლ) მეთოდი 

                                                               

 
სადაც:  
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MGCH4(t)   = აღნიშნავს t  წელს წარმოქმნილი, ხოლოMECH4(t)  საბოლოოდ ემიტირებული 

მეთანის რაოდენობას,  

 MSWT =Pop • GR.  

MSWT  - არის მთლიანად წარმოქმნილი მუნიციპალური მყარი ნარჩენები (მმნ); 

Pop - მოსახლეობის რაოდენობა, რომლის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენებიც გადის 

ნაგავსაყრელებზე;  

GR - მმნ-ისწარმოქმნის ნორმა; 

MSWF-ნაგავსაყრელებზე გატანილი მთლიანად წარმოქმნილი მუნიციპალური მყარი 

ნარჩენების წილი; 

MCF - მეთანის კორექციის ფაქტორი; 

DOC - ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი; 

DOCF  -  ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადის ფაქტიურად გახრწნილი 

წილი; 

F- ნაგავსაყრელის გაზში მეთანის წილი; 

R -მოპოვებული(აღდგენილი) მეთანი; 

OX-დაჟანგვის კოეფიციენტი; 

t-ინვენტარიზაციის წელი; 

x-წინაწელი (t-ს მიმართ); 

k=ln(2)/t1/2  - მეთანის წარმოქმნის სიჩქარის მუდმივა; t1/2 - ნახევარდაშლის პერიოდი; 

A=(1-e-k)/k  - ნორმალიზაციის კოეფიციენტი, რომელიც აკორექტირებს აჯამვას. 

 

 საქმიანობის მონაცემები 

მოსახლეობა, რომლის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენებიც გააქვთ ან გაჰქონდათ 

ნაგავსაყრელებზე 

2012 წლის მდგომარეობით, ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობა 74 042 კაცს შეადგენს, რაც 

მთელი მუნიციპალიტეტის 42%-ია. 1989 წლიდან შეიმჩნევა ქალაქის მოსახლეობის 

რაოდენობის ზრდა (50%-ით), რაც ძირითადად ქალაქის ტერიტორიაზე ლტოლვილების 

ჩასახლებით აიხსნება (იხ. ცხრილი 42). დღესდღეობით ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის 

სიმჭიდროვეა 1 8001კაცი/კმ2-ზე51. 

                                                      

 

 

 

51 http://www.droa.ge/ckfinder/userfiles/files/ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული%20ოპტიმიზაციის%20წინადადებები.pdf     
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ცხრილი 42 ზუგდიდის მოსახლეობის რაოდენობის ფაქტობრივი, ინტერპოლირებული (*) 1972-2001 

წლებისთვის52 და პროგნოზირებული53 (2014-2020 წწ) მნიშვნელობები  

წელ

ი 

მოსახლეობა, კაცი 

წელ

ი 

მოსახლეობა, კაცი 

წელ

ი 

მოსახლეობა, კაცი 

ზუგდიდ

ი 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტ

ი 

ზუგდიდ

ი 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტ

ი 

ზუგდიდ

ი 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტ

ი 

1972* 45 568 109 363 1992* 54 054 129 729 2012 74 042 177 700 

1973* 45 796 109 910 1993* 55 538 133 292 2013 73 792 177 100 

1974* 46 025 110 459 1994* 57 023 136 855 2014 74 161 177 986 

1975* 46 255 111 012 1995* 58 508 140 418 2015 74 531 178 875 

1976* 46 486 111 567 1996* 59 992 143 982 2016 74 904 179 770 

1977* 46 719 112 124 1997* 61 477 147 545 2017 75 279 180 669 

1978* 46 952 112 685 1998* 62 962 151 108 2018 75 655 181 572 

1979* 47 187 113 248 1999* 64 446 154 671 2019 76 033 182 480 

1980* 47 423 113 815 2000* 65 931 158 234 2020 76 413 183 392 

1981* 47 660 114 384 2001* 67 415 161 797 2021 76 796 184 309 

1982* 47 898 114 956 2002 68 900 167 800 2022 77 179 185 231 

1983* 48 138 115 530 2003 69 250 166 200 2023 77 565 186 157 

1984* 48 378 116 108 2004 69 125 165 900 2024 77 953 187 088 

1985* 48 620 116 689 2005 70 458 169 100 2025 78 343 188 023 

1986* 48 863 117 272 2006 71 750 172 200 2026 78 735 188 963 

1987* 49 108 117 858 2007 71 542 171 700 2027 79 128 189 908 

1988* 49 353 118 448 2008 72 100 171 500 2028 79 524 190 858 

1989 49 600 119 040 2009 72 300 173 300 2029 79 922 191 812 

1990* 51 085 122 603 2010 73 250 175 800 2030 80 321 192 771 

1991* 52 569 126 166 2011 74 200 177 400 2031 80 723 193 735 

 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, ამჟამად ქალაქ ზუგდიდის ნაგავსაყრელთან მიერთებულია 

                                                      

 

 

 

52 მოსახლეობის ინტერპოლირება მოხდა 1972-2001 წლებისათვის. 1989 და 2002-2013 წლების მოსახლეობის 

შესახებ გამოყენებულიასტატისტიკის მონაცემები. 
53 მოსახლეობის რაოდენობის პროგნოზი გაკეთდა 2014-2020 წლებისათვის იმ დაშვებით, რომ წელიწადში 0.5%-

იანი ზრდაა, როგორც ეს გამოყენებულია საერთო (MARKAL) მოდელში და სხვა სექტორებისათვის.  
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მოსახლეობის დაახლოებით 80-90%, ამასთან ადგილობრივი დასუფთავების სამსახურის 

ბაზაში რეგისტრირებულია 205 კომერციული აბონენტი54. აღნიშნულ მონაცემებზე 

დაყრდნობით გაკეთდა დაშვება, რომ ნაგავსაყრელზე ხდება ქალაქის მოსახლეობის 90%-ს 

მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსება, რომელსაც ემატება 205 კომერციული 

აბონენტი. გარდა ზუგდიდის მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენებისა, ახალ 

ნაგავსაყრელზე თავსდება ნარჩენები სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდანაც. სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე არ მოიპოვება ინფორმაცია ამ 

მუნიციპალიტეტების ცალკეული ქალაქების და სოფლების შესახებ და აგრეთვე 

მცხოვრები მოსახლეობის რიცხვიანობის და იმ მოსახლეობის წილის შესახებ, რომლის 

მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსება ხდება ზუგდიდის ნაგავსაყრელზე, თუმცა 

ცნობილია საშუალო წლიური რაოდენობა. 

 

ნარჩენების წარმოქმნისა და განთავსების  პროცესების მახასიათებელები 

 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ზუგდიდის ტერიტორიაზე არის 2 ნაგავსაყრელი 

- დახურული და მოქმედი. 1972 წლიდან 2010 წლამდე დახურული ნაგავსაყრელი 

ემსახურებოდა ქალაქ ზუგდიდსა და ნაწილობრივ მის ახლო მიმდებარე სოფლებს, 2010 

წლის მონაცემებით ნაგავსაყრელზე თავსდებოდა 40 000 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი 

წელიწადში. ახალი ნაგავსაყრელის აშენების შემდეგ, 2010 წლიდან, გარდა 

ქალაქზუგდიდის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენებისა (45 000 მ3/წელი), ახალ 

ნაგავსაყრელზე დაიწყეს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ზოგიერთი სხვა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიებზე წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსებაც (15 000 მ3/წელი) .  

ნაგავსაყრელიდან ემისიების ტრენდის შესაფასებლად ქალაქზუგდიდის არსებულ 

მონაცემებზე (2012 წ) დაყრდნობით, გამოთვლილ იქნა ერთ სულ მოსახლეზე ზუგდიდის 

რაიონში წლიურად წარმოქმნილი ნარჩენი:  

45 000 მ3/(74 042*90/100+205)=0.675 მ3= 135 კგ, (1მ3-0.2 ტ) საიდანაც,  

45 000მ3- ზუგდიდის მოსახლეობის მიერ საშუალოდ წლიურად წარმოქმნილი 

ნარჩენია 2011-2013 წლებში; 

74 042 -ქალაქზუგდიდის მოსახლეობა 2012 წელს, რომლის 90%-ს შეაქვს ნარჩენი 

ნაგავსაყრელზე; 

205-არის კომერციული აბონენტი. თითო აბონენტი განიხილება ერთ მოსახლედ; 

1მ3-0.2 ტ ნარჩენი, არის მოცულობის მასაში გადამყვანი კოეფიციენტი. 

                                                      

 

 

 

54 კომერციულ აბონენტს, როგორც ჩვეულებრივ მოსახლეს ისე განვიხილავთ ამ შეფასებებში 
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ამ დაშვებებისა და გამოთვლის საფუძველზე დადგინდა, რომ თეორიულად 

გამოთვლის შემთხვევაში,  ზუგდიდში ერთ სულ მოსახლეზე წლიურად წარმოებული 

ნარჩენი (135 კგ) საკმაოდ ახლოსაა ქალაქ ბათუმში ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის 

შედეგებთან - 151 კგ/სული/წელი ნარჩენი55. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რომ 

ბათუმში ტურისტების დიდი რაოდენობის გამო, ერთ სულ მოსახლეზე გამოთვლილი 

ნარჩენი დიფერენცირების გარეშე საკმაოდ მაღალია, ხოლო ზუგდიდში ორგანული 

ნარჩენის დიდი წილი (47%) საქონლის საკვებად გამოიყენება. 

გამომდინარე იქედან, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, ზუსტად არაა ცნობილი რამდენი მოსახლის ნარჩენი შედის 

ნაგავსაყრელზე, მაგრამ ცნობილია ნაგვის საერთო რაოდენობა, რომელიც შევიდა 

ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე 2010 - 2012 წლებში, მეთანის ემისია დათვლილ იქნა 

სწორედ ამ საერთო რაოდენობაზე დაყრდნობით და არა სულადობით.  

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის შედეგად გაკეთდა დაშვება, რომ ძველი 

ნაგავსაყრელის შემთხვევაში 1972 წელს ნარჩენების რაოდენობა შეადგენდა 2010 წლის 

ნარჩენის რაოდენობის 50%-ს, რომელიც თანდათან იზრდებოდა და მიაღწია 2010 წლის 

მნიშვნელობას. ეს ზრდა გამოიხატა ინტერპოლირების საშუალებით და მოყვანილია 

ცხრილში (ცხრილი 43 (ა)). აქვე იქნა გათვალისწინებული, რომ ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ნაგავსაყრელზე შეტანილი ნარჩენის რაოდენობა 10-ჯერ გაიზარდა56. ახალ 

ნაგავსაყრელზე მომავალში ნარჩენის რაოდენობის ზრდის დასადგენად გაკეთდა დაშვება, 

რომ 2014 წლიდან ნარჩენების რაოდენობა ყოველწლიურად 2%-ით იზრდება (იხ. ცხრილი 

43ბ).  

მომავლის სცენარი გულისხმობს, რომ დახურული და მოქმედი 

ნაგავსაყრელებიდან არ მოხდება მეთანის შეგროვება და უტილიზაცია, ამასთან მოქმედი 

ნაგავსაყრელი აგრძელებს ფუნქციონირებას მინიმუმ 2020 წლამდე. 

 

 

ცხრილი 43. ძველ (ა) და ახალ (ბ) ნაგავსაყრელებზე შესული ნარჩენების ფაქტობრივი (2010-2013 წწ) და 

ინტერპოლირებული (*) რაოდენობა. 

(ა) 

წელი კგ/წელი წელი კგ/წელი წელი კგ/წელი 

1972* 600 000 1985* 860 005 1998* 1 120 010 

                                                      

 

 

 

55 კვლევები შესრულებულია 2010 წელს აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ 

(ჰოლანდიური ფირმა „მატრას“ დაფინანსებით)   
56 http://nala.ge/uploads/zugdidi.pdf 



129 
 

1973* 620 000 1986* 880 006 1999* 1 140 011 

1974* 640 001 1987* 900 006 2000* 1 160 011 

1975* 660 001 1988* 920 006 2001* 1 180 012 

1976* 680 002 1989* 940 007 2002* 1 200 000 

1977* 700 002 1990* 960 007 2003* 2 050 000 

1978* 720 002 1991* 980 008 2004* 2 900 000 

1979* 740 003 1992* 1 000 008 2005* 3 750 000 

1980* 760 003 1993* 1 020 008 2006* 4 600 000 

1981* 780 004 1994* 1 040 009 2007* 5 450 000 

1982* 800 004 1995* 1 060 009 2008* 6 300 000 

1983* 820 004 1996* 1 080 010 2009* 7 150 000 

1984* 840 005 1997* 1 100 010 2010 7 992 000 

 

 

(ბ) 

წელი კგ/წელი წელი კგ/წელი წელი კგ/წელი 

2010 8 000 2019* 15 206 400 2028* 17 694 720 

2011 12 000 000 2020* 15 482 880 2029* 17 971 200 

2012 12 000 000 2021* 15 759 360 2030* 18 247 680 

2013 12 000 000 2022* 16 035 840 2031* 12 000 000 

2014* 13 824 000 2023* 16 312 320 2032* 18 800 640 

2015* 14 100 480 2024* 16 588 800 2033* 19 077 120 

2016* 14 376 960 2025* 16 865 280 2034* 19 353 600 

2017* 14 653 440 2026* 17 141 760 2035* 19 630 080 

2018* 14 929 920 2027* 17 418 240 2036* 19 906 560 

 

ნარჩენების შედგენილობა 

 

დღეისათვის საქართველოში ნარჩენების მართვა დაწყებით სტადიაზეა და 

შესაბამისად, არ მოიპოვება ინფორმაცია ცალკეულ ქალაქებში წარმოქმნილი ნარჩნების 

შედგენილობის შესახებ. აქედან გამომდინარე ზუგდიდის მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განთავსების ადგილებიდან სათბურის აირების გამოთვლა მოხდა 

საქართველოში სათბურის გაზების ემისიების მესამე ეროვნული შეტყობინების 

ინვენტარიზაციის პროცესში შესწავლილი ნარჩენების შედგენლობის მონაცემებზე 

დაყრდნობით. სამწუხაროდ, საქართველოში არსებული მონაცემები მუნიციპალური 

ნარჩენების შედგენილობის შესახებ არ არის სრულყოფილი/ზუსტი. არსებობს მხოლოდ 

სხვადასხვა დონორების მიერ ერთჯერადი კვლევის ფარგლებში გაზომილი 

შემადგენლობის  პროცენტული მაჩვენებლები.  კერძოდ, ბოლო პერიოდისათვის 
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მუნიციპალური ნარჩენების ფრაქციების პროცენტული შემადგენლობები  შეფასებულ იქნა 

2003 წელს თბილისისთვის (GIZ) და 2010 წელს ბათუმისათვის (აჭარის გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ57). შედეგებს შორის არსებობს გარკვეული 

სხვაობები, რაც სრულიად  ბუნებრივია, რადგანაც თბილისი გაცილებით დიდი ქალაქია, 

როგორც ტერიტორიულად, ისე მოსახლეობის რაოდენობით. გასათვალისწინებელია ის 

ფაქტორიც, რომ, ზუგდიდი, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მცირე ქალაქები, დიდ 

ქალაქებთან შედარებით განსხვავდება ცხოვრების წესით, დონით და პირობებით. ქალაქ 

ზუგდიდის გათვლებისათვის აღებულ იქნა მასთან კლიმატით და ცხოვრების სტილით 

უფრო ახლოს მდგომი ქალაქბათუმის მონაცემები. წარმოქმნილი ნარჩენების ფრაქციათა 

პროცენტული შემადგენლობის შესახებ (გაზომილი 2007 წ, EU58) (იხ.  ცხრილი 44). 

არსებობს ნარჩენების შედგენილობის სხვა წყაროებიც, მაგრამ მათი მონაცემები უფრო 

შეფასებითი ხასიათისაა59.  

ცხრილი 44 მუნიციპალური ნარჩენების შემადგენლობა ბათუმში  

ფრაქცია მასა,% 

ქაღალდი 7.6 

პლასტიკური  10.15 

ინერტული  3.54 

ლითონი 1.19 

ტექსტილი/ტყავი 11.79 

ორგანული 62.76 

შერეული 2.36 

მწვანე  0.61 

სულ 100 

 

სამწუხაროდ, ბათუმის ნარჩენების შემადგენლობის შესახებ მონაცემები 

ერთჯერადია (2007) და არ არის ცნობილი მათი მრავალწლიური დინამიკა, შესაბამისად 

დახურული და მოქმედი ნაგავსაყრელიდან ემიტირებული მეთანის ინვენტარიზაციაში, 

ყველა წლებში გამოყენებული იქნა 2010 წელს გაზომილი ბათუმის მნიშვნელობები (იხ. 

ცხრილი 44). 

                                                      

 

 

 

57 http://www.greenalt.org/webmill/data/file/EIA_Adjara_%20SWM1.pdf 
58 http://www.greenalt.org/webmill/data/file/EIA_Adjara_%20SWM1.pdf 
59 2003 წელი - “2003, GIZ” ; 1990 წელი  და 2010 წელი - “GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს დედაქალაქის 

მდგომარეობის და ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება”; http://geocities-tbilisi.ge/failebi/2388-

Introduction.pdf; 

http://geocities-tbilisi.ge/failebi/2388-Introduction.pdf
http://geocities-tbilisi.ge/failebi/2388-Introduction.pdf
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ემისიის ფაქტორები 

მყარი ნარჩენებიდან მეთანის ემისიის გამოთვლის პროცესში გამოიყენება 

სხვადასხვა ფაქტორები. კერძოდ,  

მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი კოეფიციენტი (Methane Correction Factor – MCF).  

MCF-ის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ნაგავსაყრელის ტიპზე - არამართვადი 

ნაგავსაყრელები წარმოქმნიან ნაკლებ მეთანს, ვიდრე მართვადი, რადგან ასეთი 

ნაგავსაყრელების ზედა ფენებში ნარჩენების უმეტესი ნაწილი იხრწნება აერობულ ანუ 

ჟანგბადიან პირობებში ნახშირორჟანგის წარმოქმნით. IPCC 200660იძლევა ამ 

კოეფიციენტის ტიპიურ მნიშვნელობებს, რომლებიც წარმოდგენილია ცხრილი 45 -ში. 

 

 

ცხრილი 45 მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი კოეფიციენტის (MCF) ტიპიური მნიშვნელობები სხვადასხვა 

ტიპის ნაგავსაყრელებისათვის  

ნაგავსაყრელის 

ტიპი/ნაგავსაყრელი 

ნაგვის საშუალო სისქე, 

მ MCF 

მართვადი61   1 

მართვადი– თხელი62 ნაგვის სისქე<5  0.5 

არამართვადი – ღრმა ნაგვის სისქე>5  0.8 

არამართვადი – თხელი ნაგვის სისქე<5მ 0.4 

არაკატეგორიზირებული 

ნაგავსაყრელი 
  0.6 

ზუგდიდი (დახურული) 3 0.6 

ზუგდიდი (მოქმედი) 2 0.5 

 

                                                      

 

 

 

 

 
61 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/pdfiles/rusch6-

1.pdf (გვ. 6.8) 
62 მართვად ნაგავსაყრელში იგულისხმება კონტროლის ქვეშ მყოფი ნარჩენების განთავსების ადგილი (ნარჩენების 

განთავსება ხდება სპეციალურად მომზადეულ ფართობებზე, რომელზედაც ხდება ნარჩენების”გაქრევა” და არსებობს 

მაკონტროლებელი დაცვა თვითაალებიდან).ამასთან ხდება ნარჩენების დაფარვა, დაპრესვა და ფენებად განთავსება. Good 

Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000, გვ. 59 

file:///C:/Users/mshvangiradze/Desktop/SEAP/Zugdidi/Zugdidi/waste/ნარჩენების%20ცხრილები.xlsx%23RANGE!A11
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/pdfiles/rusch6-1.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/pdfiles/rusch6-1.pdf
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ქალაქზუგდიდის დახურული ნაგავსაყრელი მიეკუთვნება არამართვადი 

ნაგავსაყრელის ტიპს, მასზე განთავსებული ნაგვის სიღრმე ნაკლებია 5 მ-ზე და აღწევს 

მხოლოდ 3 მ-ს ( იხ. ცხრილი 45), აქედან გამომდინარე, გამოთვლებისათვის მეთანის 

ემისიის მაკორექტირებელი კოეფიციენტი აღებულია 0.6-ს ტოლად.  

ქალაქზუგდიდის მოქმედი ნაგავაყრელი ახალია, მაგრამ მისი მართვის დონე არ 

შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ნაგავსაყრელზე შეძლებისდაგვარად ხდება მიწის 

დაყრა, დატკეპნა, შესაბამისად აქ არის ანაერობული პროცესი. ზუგდიდის ნაგავსაყრელი 

არის არაღრმა (თხელი), მართვადი ტიპის. ნაგავსაყრელზე ნაგვის სისქე 5 მ-ზე გაცილებით 

ნაკლებია (2 მ) და შესაბამისად მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი კოეფიციენტი 

აღებულია 0.5-ს ტოლად (იხ. ცხრილი 45). 

 

ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი (Degradable organic carbon - DOC). 

ლპობის (გახრწნის) უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი (DOC)  ნარჩენების 

შემადგენელი ორგანული ნახშირბადია, რომელიც იშლება ბიოქიმიურად და გამოისახება 

გგC/გგ ნარჩენზე. 

 DOC-ის სიდიდე დამოკიდებულია ნარჩენების შედგენილობაზე და 

ქვეყნის/რეგიონის კლიმატურ პირობებზე. საჭირო კვლეების არსებობის/ჩატარების 

შემთხვევაში (ქვეყნის სხვადასქვა ნაგავსაყრელებიდან აღებული ნარჩენების სინჯების 

გამოკვლევა) რეკომენდებულია DOC-ის ეროვნული მონაცემების გამოყენება. თუ ქვეყანას 

არ გააჩია DOC-ის ეროვნული მნიშვნელობები, ნარჩენების კომპონენტებისათვის DOC-ის 

სიდიდის გამოსათვლელად გამოყენებულია IPCC 2006 მეთოდოლოგიის ტიპიური 

მნიშვნელობები, რომლებიც დამოკიდებულია მხოლოდ ნარჩენების შემადგენლობაზე63. 

ნარჩენების შემადგენლობის მიხედვით DOC-ის ტიპიური მნიშვნელობები მოცემულია 

ცხრილი 46 -ში, ხოლო DOC-ის შეფასება ნარჩენების შედგენილობის მიხედვით ქვემოთ 

მოცემულ ფორმულაში. 

ცხრილი 46. DOCi-ის ტიპიური მნიშვნელობები ნარჩენების შედგენილობის მიხედვით 

ნარჩენების 

შედგენილობა 
DOCi 

საკვების ნარჩენები 0.15 

ბაღი 0.2 

ქაღალდი 0.4 

ხე და ჩალა 0.43 

                                                      

 

 

 

63 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventorieshttp://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl (გვ. 2.16) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl
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ტექსტილი 0.24 

ერთჯერადი 

საფენები 
0.24 

 

 

DOC=∑(DOCi •Wi), ( 1) 

სადაც, 

DOC - ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი; 

DOCi - ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი ნარჩენების 

ტიპის/ფრაქციის (i) მიხედვით; 

Wi -  ნარჩენების წილი ტიპის/ფრაქციის (i) მიხედვით. 

 

ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადის ფაქტიურად გახრწნილი წილი  

(Fraction of degradable organic carbon dissimilated-DOCF).  

DOCF წარმოადგენს ნახშირბადის იმ ნაწილს, რომელიც ფაქტიურად გაიხრწნა. 

ორგანული ნახშირბადის გარკვეული ნაწილი ან არ იხრწნება, ან იხრწნება ძალიან ნელა. 

DOCF-ისთვის IPCC GPG 2000 იძლევა რეკომენდებულ მნიშვნელობას 0.5-0.6 (ამ 

შემთხვევაში დაშვებულია, რომ ნაგავსაყრელი ანაერობულ გარემოშია და DOC-ის 

მნიშვნელობაში შედის ლიგნინის64 ნახშირბადი). DOCF-ის მნიშვნელობა დამოკიდებულია 

მრავალ ფაქტორზე, როგორიცაა ტემპერატურა, ტენიანობა, pH, ნარჩენების შედგენილობა 

და სხვ. 

IPCC GPG-ისმიხედვით DOCF–ისთვის სასურველია ეროვნული მნიშვნელობების 

გამოყენება, მაგრამ ეს უნდა დაეყრდნოს კარგად დოკუმენტირებულ კვლევას.  

 

მეთანის წილი ნაგავსაყრელის გაზში (F). 

ნაგავსაყრელის გაზში, IPCC 2006 –ის თანახმად, მეთანის მოცულობითი წილი 

შეადგენს 50%. მხოლოდ ზეთის და ცხიმის შემცველი მასალა წარმოქმნის ბიოგაზს 

მეთანის 50%-ზე მეტი წილით. 

 

დაჟანგვის კოეფიციენტი (OX) 

                                                      

 

 

 

64მცენარის უჯრედი შედგება სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტისაგან: ცელულოზა, ლიგნინი და ჰემიცელულოზა. 

ლიგნინი ამაგრებს უჯრედის კედლებს, ასევე კრავს უჯრედებს. ლიგნინის ლპობა აერობული პროცესია; ანაერობულ 

პირობებში ლიგნინი ძალზედ დიდხანს ძლებს. 
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დაჟანგვის კოეფიციენტი გამოსახავს ნარჩენების გადასაფარებელ მასალაში 

(ნიადაგი ან სხვა) წარმოქმნილი მეთანის რაოდენობას. მართვადი (სადაც ხდება 

ნარჩენების დაფარვა მჟანგავი მასალით – ნიადაგი, კომპოსტი) ნაგავსაყრელის შემთვევაში 

OX-ის მნიშვნელობაა – 0.1, ხოლო არამართვადის შემთხვებაში OX = 065.  შესაბამისად ეს 

მნიშვნელობა (OX = 0) აღებულ იქნა ქალაქ ზუგდიდის ნაგავსაყრელისათვის. 

გამოთვლებისთვის გამოყენებული იყო IPCC 2006 დონე 2-ის პროგრამული 

უზრუნველყოფა, რომლის დახმარებით ავტომატურად ითვლება ყველა საჭირო 

პარამეტრი. 

  

                                                      

 

 

 

65 Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000, გვ. 5.10. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/index.html  (გვ.5.10) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/index.html
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8.3.  საბაზისო წლის ინვენტარიზაცია და სათბურის გაზების ემისიებიის 

საბაზისო სცენარი (2012-2020 წწ)  

 

დახურული ნაგავსაყრელი  

ზუგდიდის ძველი ნაგავსაყრელი დაიხურა 2010 წელს და შესაბამისად 2012 

წლიდან ამ  ნაგავსაყრელიდან დაიწყო მეთანის ემისიების კლება. ცხრილი 47 გვიჩვენებს 

მეთანის ემისიების პროგნოზს ზუგდიდის ძველი ნაგავსაყრელიდან მისი დახურვის 

შემდეგ, ფუნქციონირების განმავლობაში შემოსული ნარჩენების საეთო წლიურ 

რაოდენობაზე დამოკიდებულებით (იხ. ცხრილი 43 (ა)). აღნიშნული გათვლები 

განხორციელდა იმ დაშვებით, რომ არსებული ნარჩენები დარჩა ნაგავსავრელზე (მოხდა 

მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობა ნარჩენების გადატანა ახალ ნაგავსაყრელზე - 40 მ3) და 

არ მოხდება მეთანის უტილიზაცია. 

 

ცხრილი 47. ზუგდიდის დახურული ნაგავსაყრელიდან მეთანის ემისია 2012-2036 წლებში 

წელი გგ/წელი კგ/წელი მ3/წელი მ3/დღე-ღამე 

2012 0.12 123 800.00 171 944.44 471.08 

2013 0.11 106 800.00 148 333.33 406.39 

2014 0.09 92 400.00 128 333.33 351.6 

2015 0.08 80 200.00 111 388.89 305.18 

2016 0.07 69 900.00 97 083.33 265.98 

2017 0.06 61 200.00 85 000.00 232.88 

2018 0.05 53 700.00 74 583.33 204.34 

2019 0.05 47 400.00 65 833.33 180.37 

2020 0.04 41 900.00 58 194.44 159.44 

2021 0.04 37 300.00 51 805.56 141.93 

2022 0.03 33 200.00 46 111.11 126.33 

2023 0.03 29 800.00 41 388.89 113.39 

2024 0.03 26 800.00 37 222.22 101.98 

2025 0.02 24 200.00 33 611.11 92.09 

2026 0.02 21 900.00 30 416.67 83.33 

2027 0.02 19 900.00 27 638.89 75.72 

2028 0.02 18 100.00 25 138.89 68.87 

2029 0.02 16 600.00 23 055.56 63.17 

2030 0.02 15 200.00 21 111.11 57.84 

2031 0.01 14 000.00 19 444.44 53.27 
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2032 0.01 12 900.00 17 916.67 49.09 

2033 0.01 11 900.00 16 527.78 45.28 

2034 0.01 11 000.00 15 277.78 41.86 

2035 0.01 10 200.00 14 166.67 38.81 

2036 0.01 9 500.00 13 194.44 36.15 

 

მიღებული შედეგებიდან (იხ. ცხრილი 47) ჩანს, რომ 2012 წელს მეთანის ემისია 

დახურული ნაგავსაყრელიდან იყო 0.12 გგ, ხოლო  2020 წელს მნიშვნელოვნად დაიკლებს 

და იქნება 0.04 გგ, თუმცა ამ პერიოდში მოხდება მისი ატმოსფეროში ადინება. 

 

მოქმედი ნაგავსაყრელი 

 მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას ამ ეტაპზე არ გააჩნია ზუგდიდის მოქმედი 

ნაგავსაყრელის დახურვის პროექტი და ჯერჯერობით უახლოეს წლებში იგი გააგრძელებს 

ფუნქციონირებას არსებული მდგომარეობის მიხედვით. შესაბამისად, არსებული 

ნაგავსაყრელიდან გაგრძელდება მეთანის ემისიების მატების ტენდენცია (ცხრილი 43 (ბ)). 

ცხრილი 48 გვიჩვენებს მეთანის ემისიების პროგნოზს ზუგდიდის მოქმედი 

ნაგავსაყრელიდან მისი დღევანდელი ფუნქციონირების პირობებში, მისი გახსნის წლიდან 

შემოსული ნარჩენების საერთო წლიურ რაოდენობაზე დამოკიდებულებით (იხ. ცხრილი 

43 (ბ)). აღნიშნული გათვლები განხორციელდა იმ დაშვებით, რომ ნაგავსაყრელზე არ 

მოხდება მეთანის უტილიზაცია. 

 

ცხრილი 48 ზუგდიდის მოქმედი ნაგავსაყრელიდან მეთანის ემისია 2012-2036 წლებში 

წელი გგ/წელი კგ/წელი მ3/წელი მ3/დღე-ღამე 

2012 0.05 46 600.00 64 722.22 177.32 

2013 0.09 86 200.00 119 722.22 328.01 

2014 0.12 120 000.00 166 666.67 456.62 

2015 0.16 156 000.00 216 666.67 593.61 

2016 0.19 187 900.00 260 972.22 714.99 

2017 0.22 216 400.00 300 555.56 823.44 

2018 0.24 242 000.00 336 111.11 920.85 

2019 0.27 265 100.00 368 194.44 1 008.75 

2020 0.29 286 300.00 397 638.89 1 089.42 

2021 0.31 305 700.00 424 583.33 1 163.24 

2022 0.32 323 700.00 449 583.33 1 231.74 

2023 0.34 340 500.00 472 916.67 1 295.66 

2024 0.36 356 200.00 494 722.22 1 355.40 

2025 0.37 371 000.00 515 277.78 1 411.72 
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2026 0.39 385 100.00 534 861.11 1 465.37 

2027 0.4 398 500.00 553 472.22 1 516.36 

2028 0.41 411 400.00 571 388.89 1 565.45 

2029 0.42 423 800.00 588 611.11 1 612.63 

2030 0.44 435 800.00 605 277.78 1 658.30 

2031 0.45 447 500.00 621 527.78 1 702.82 

2032 0.46 458 800.00 637 222.22 1 745.81 

2033 0.47 469 900.00 652 638.89 1 788.05 

2034 0.48 480 700.00 667 638.89 1 829.15 

2035 0.49 491 400.00 682 500.00 1 869.86 

2036 0.5 501 800.00 696 944.44 1 909.44 

 

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ თუ ნაგავსაყრელი გააგძელებს 

ფუნქციონირებას ძველი პირობების მიხედვით, მაშინ 2020 წელს მეთანის ემისია მოქმედი 

ნაგავსაყრელიდან იქნება 0.29გგ (იხ. ცხრილი 48). 
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8.4. ქ. ზუგდიდის მყარი ნარჩენების სექტორიდან ემისიების შემცირების 

სამოქმედო გეგმა  

ქალაქზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის 

ფარგლებში დახურულ ნაგავსაყრელთან მიმართებაში დაგეგმილია სულ ერთი 

ღონისძიება - ნაგავსაყრელზე მეთანის შეგროვება და ადგილზე დაწვა, რის შედეგადაც 

მოხდება ატმოსფეროში ამჟამად ემიტირებული მეთანის გაზის (CH4) ნაცვლად ბევრად 

მცირე სათბურის ეფექტის მქონე ნახშირორჟანგის (CO2) გაზის ადინება. შემცირებული 

ემისიების რაოდენობა აქაც გამოთვლილია ზემოთ აღწერილი შემთხვევისათვის: ძველი 

ნაგავსაყრელი ამჟამინდელი პირობებით რჩება უცვლელი. გაკეთდა დაშვება, რომ მეთანის 

შეგროვებისა და ადგილზე დაწვის სისტემის დაყენება მოხდება 2016 წელს (იხ. ცხრილი 

49). 

 

ცხრილი 49. დახურულ ნაგავსაყრელზე პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაზოგილი CO2-ის რაოდენობა 

 

წელი 

გგ/წ ტ /წ 

CH4 CO2-ის ექვ 
სულ გაფრქვეული 

ემისია CO2 ტ 

დაზოგილი CO2 

ტ 

2012 0.12 2.6 2 599.80 0 

2013 0.11 2.24 2 242.80 0 

2014 0.09 1.94 1 940.40 0 

2015 0.08 1.68 1 684.20 0 

2016 0.07 1.47 1 467.90 0 

2017 0.06 1.29 391.68 893.52 

2018 0.05 1.13 343.68 784.02 

2019 0.05 1 303.36 692.04 

2020 0.04 0.88 268.16 611.74 

2017-2020 წწ ჯამი 0.2 4.29 1 306.88 2 981.32 

 

სცენარის მიხედვით 2020 წელს CO2-ის ემისია შემცირებული იქნება 0.62 გგ-ით, ამ 

გამოთვლებში გაკეთებულია დაშვება, რომ ტექნიკურად შესაძლებელია მხოლოდ 80% 

მეთანის გაზის შეგროვება და 1 ტონა მეთანის წვის შედეგად ატმოსფეროში ადის 2.75 ტ 

CO2. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ჯამურად 4 წელიწადში ატმოსფეროში 

ადინებისაგან დაიზოგებია 2.98 გგ ნახშირორჟანგი (ცხრილი 49) 

მოქმედ ნაგავსაყრელზეც ამ ეტაპზე დაგეგმილია ერთი ღონისძიება - მეთანის 

შეგროვებისა და ადგილზე დაწვის სისტემის მოწყობა, რის შედეგადაც მოხდება 

ატმოსფეროში ამჟამად  ემიტირებული მეთანის გაზის (CH4) ნაცვლად ბევრად მცირე 
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სათბურის ეფექტის მქონე ნახშირორჟანგის (CO2) გაზის ემიტირება. შემცირებული 

ემისიების რაოდენობა გამოთვლილია ახალი ნაგავსაყრელისათვის, თუ ამჟამინდელი 

პირობები რჩება უცვლელი. გაკეთდა დაშვება, რომ მეთანის შეგროვებისა და ადგილზე 

დაწვის სისტემის დაყენება ხდება 2016 წელს (იხ. ცხრილი 50). 

 

ცხრილი 50.  მოქმედ ნაგავსაყრელზე პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაზოგილი CO2-ის რაოდენობა 

 

წელი 

გგ/წელი ტ/წ 

CH4 CO2-ის ექვ 

სულ 

გაფრქვეული 

ემისია CO2 ტ 

დაზოგილი CO2 ტ 

2012 0.05 0.98 978.6 0 

2013 0.09 1.81 1 810.20 0 

2014 0.12 2.52 2 520.00 0 

2015 0.16 3.28 3 276.00 0 

2016 0.19 3.95 3 945.90 0 

2017 0.22 4.54 1 384.96 3 159.44 

2018 0.24 5.08 1 548.80 3 533.20 

2019 0.27 5.57 1 696.64 3 870.46 

2020 0.29 6.01 1 832.32 4 179.98 

2017-2020 წწ ჯამი 1.01 21.21 6 462.72 14 743.10 

 

 

სცენარის მიხედვით 2020 წელს CO2-ის ემისია შემცირდება 4.18 გგ-ით, იმ დაშვებით, 

რომ ტექნიკურად შესაძლებელია მხოლოდ 80% მეთანის გაზის შეგროვება. 1 ტ მეთანის 

წვის შედეგად ატმოსფეროში ადის 2.75 ტ CO2. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 

,ჯამურად 4 წელიწადში ატმოსფეროში ადინებისაგან დაიზოგება 14.74 გგ ნახშირორჟანგი 

(იხ. ცხრილი 50). 

ცხრილი 51. შემაჯამებელი ცხრილი 

ნაგავსაყრელი 

მეთანის ადინება CO2-

ის ეკვივალენტი 

ტონებში 2012 

მეთანის ადინება CO2-ის 

ეკვივალენტი ტონებში 

2020 

დაზოგვა 2020 წელს CO2-

ის ეკვივალენტი ტონებში 

ძველი 2 600 880 620 

ახალი 980 6 000 4 180 

ჯამი 3 580 6 880 4 800 
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9. გამწვანება  

9.1.  არსებული სიტუაცია 

ქალაქი ზუგდიდისმთლიანი ფართობი 2.1 ათასი ჰა-ია, საიდანაც გამწვანებულია 

97ჰა66, მათ შორის სარეკრიაციო ზონებს (მოსახლეობის დასვენებისთვის განკუთვნილი 

კეთილმოწყობილი ზონები) ჯამში 29 ჰა უკავიათ (იხ. ცხრილი 52).  

 

ცხრილი 52. ქ.ზუგდიდის მწვანე საფარი 

№ 
გამწვანებული 

ფართობები  
მთლიანი ფართობი 

მათ შორის 

ნარგავებით 

დაფარული 

ნარგავებით 

დაფარულობა % 

სარეკრიაციო ზონები 

1 ბოტანიკური ბაღი 259 700 233 730 90 

2 
ქალაქის ცენტრალური 

ბულვარი 
13 050 11 745 90 

3 

ზ.გამსახურდიას 

გამზირის გასწვრივ 

მდებარე გაზონები 

2 900 1 740 60 

4 

სახელმწიფო 

ისტორიულ-

ენთოგრაფიული 

მუზეუმის მიმდებარე 

ტერიტორია 

5 500 4 950 90 

5 

რკინიგზის სადგურის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდებარე 

გაზონები  

250 150 60 

6 სკვერი „სიჭაბუკე“ 1 200 600 50 

                                                      

 

 

 

66http://www.zugdidi-sakrebulo.ge/index.php?css=red.css&id=1261&slave=1219&lang=geo#read_position 

 

http://www.zugdidi-sakrebulo.ge/index.php?css=red.css&id=1261&slave=1219&lang=geo#read_position
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7 

სამხარეო 

ადმინისტრაციის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

არსებული სკვერი 

1 200 720 60 

8 

შალვა დადიანის 

სახელობის თეატრის 

წინამდებარე 

ტერიტორიაზე 

არსებული სკვერი 

2 500 1 250 50 

9 
ი.ჭავჭავაძის სახელობის 

სკვერი 
600 300 50 

10 სკვერი „სამაია“ 600 300 50 

11 
9 აპრილის სახელობის 

სკვერი 
320 128 40 

12 
გ.გულუას სახელობის 

სკვერი 
880 352 40 

13 
ა.წერეთლის ქუჩაზე 

არსებული სკვერი 
750 525 70 

14 სკვერი „სიჭაბუკე“ 770 385 50 

15 
ი.მეუნარგიას 

სახელობის სკვერი 
280 112 40 

გამწვანებული ფართობები 

1 სასაფლაოები 270 000 189 000 70 

2 

ორგანიზაციების 

შენობებთან და 

საკარმიდამო ეზოებში 

არსებული 

გამწვანებული 

ფართობები 

350 000 157 500 55 

3 

ქალაქში სხვადასხვა 

ადგილას 

ფრაგმენტულად 

არსებული 

გამწვანებული 

ნაკვეთები 

59 500 35 700 60 

სულ 970 000 639 187 66 
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ქალაქ ზუგდიდის ცენტრში არსებული ბოტანიკური ბაღი ქალაქში ყველაზე დიდი 

ზომის რეკრეაციული ზონაა (იხ. სურ. 17) და ასევე ნახშირორჟანგის ერთერთი ყველაზე 

დიდი მშთანთქმელი და შესაბამისად ნახშირბადის უდიდესი რეზერვუარი, აქედან 

გამომდინარე ის დიდ გავლენას ახდენს და აჯანსაღებს ქალაქის ეკოლოგიურ 

მდგომაროებას. ბოტანიკური ბაღი დღესდღეობით ქალაქისთვის უფრო ცენტრალური 

პარკის ფუნქციას ასრულებს, ვიდრე ბოტანიკური ბაღის, სადაც ჩვეულებრივ მცენარეები 

მათი წარმოშობის ან გეოგრაფიული ნიშნის მიხედვით არის განლაგებული. ამჟამად, 

ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის სავალალო მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

მოსახლეობა სრულფასოვნად ვერ სარგებლობს ამ უნიკალური რეკრიაციული ზონით. 

ქალაქისთვის მეორე მნიშვნელოვანი სარეკრეაციო დანიშნულების ობიექტია ცენტრალურ 

ქუჩაზე არსებული ბულვარი, რომელიც ერთერთი ყველაზე პოპულარული 

დასასვენებელი ადგილია ადგილობრივ მოსახლეობაში. მე-18 საუკუნეში გაშენებული 

ბულვარი უნიკალურია თავისი მრავალწლოვანი ხნოვანების (150-200წ.) მქონე 

ნარგაობებით და ერთერთი დიდი ნახშირბადის რეზერვუარია.  

ქალაქის ცენტრში არსებული ბოტანიკური ბაღი ამჟამად სავალალო 

მდგომარეობაშია, კერძოდ გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გარდა ბაღი საჭიროებს 

ზოგიერთი ხე-მცენარეების ამონაყარისგან გაწმენდას, როგორიცაა მაგალითად თხმელა, 

რომელიც ფესვიდან უხვ ამონაყარს იძლევა და თითქმის ყოველწლიურად ჭრებს და 

გასუფთავებას საჭიროებს. უფრო დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ეგზოტიკური 

მცენარეების მოვლას და გაშენებას.  

რადგანაც ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტი კრონაშეკრული პატარა ტყის კორომის 

ლანდშაფტის იდენტურია, აქედან გამომდინარე მისი ნახშირბადის დაგროვების 

პოტენციალი განსხვავადება ქალაქში არსებულ სხვა მწვანე საფარის პოტენციალისაგან, 

სადაც ნარგაობები ხშირ შემთხვევაში ფრაგმენტულად არის წარმოდგენილი.  
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სურ. 17. ქ.ზუგდიდის ცენტრი, ბოტანიკური ბაღი. 

ქალაქ ზუგდიდში მწვანე ნარგაობათა სრული აღწერა არ ჩატარებულა და 

დღევანდელი მდგომარეობით ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. პირველ რიგში უნდა 

აღინიშნოს რომ ბოტანიკურ ბაღში მერქნოვან მცენარეებზე არსებულ მონაცემებთან 

შედარებით, ზუგდიდის დანარჩენ რეკრიაციულ ზონებში ამ კუთხით მონაცემების 

სიმწირეა. აქედან გამომდინარე გამოთვლებისთვის აღებულ იქნა ქალაქის რეკრიაციული 

ზონების დათვალიერების შედეგად, გაბატონებული მერქნოვანი მცენარეების 

გავრცელების ის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ძირითადად ასახავს 

მაღალტანოვანი მერქნული მცენარეების გავრცელების არეალს, სადაც ძირითადად 

დაგროვებულია ბიომასის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ქვემოთ მოცემულია ზუგდიდის 

რეკრეაციულ ზონებში (ბოტანიკური ბაღის გარდა) გაბატონებული მერქნოვანი 

მცენარეების გავრცელების პროცენტული მაჩვენებლები. 

 ჭადარი(Platanus orientalis) - 40%, 70ჰა; 

 კედარი(Cedrus deodara)- 15%, 27ჰა; 

 ცაცხვი (Tilia caucasuca)- 10%, 39ჰა; 

 ფიჭვი(Pinus pinaster)- 5%, 21ჰა; 

 კვიპაროსი(Cupressus sempervirens)- 5%, 18ჰა; 

 სხვა მერქნოვანი მცენარეები- 25%, 31ჰა. 

 



144 
 

 

სურ.  18. ბოტანიკური ბაღის ორთოფოტო67 

რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, აქ ხარობს 147 სახეობის ეგზოტი და 20–მდე 

ენდემური სახეობა. 1958–1987 წლებში ბოტანიკურ ბაღში საერთო ჯამში შემოიტანეს 

(ბათუმის ბოტანიკური ბაღიდან, იალტიდან და სხვა ქვეყნებიდან) 700 სხვადასხვა 

სახეობის ხე–მცენარე, როგორც ბოლქვოვანი ასევე მერქნიანი. ბოტანიკურ ბაღში 

გაბატონებული ხე-მცენარეების ნუსხა მოცემულია ქვემოთ ცხრილში. 

 

ცხრილი 53.  ბოტანიკურ ბაღში (ფართობი 26ჰა) არსებული მაღალტანოვანი დიდი მოცულობის (მ3) მქონე ხე-

მცენარეების ნუსხა 

N სახეობა რაოდ. ასაკი ფართ.% შენიშვა 

1 თხმელა 5000 15-Oct 20 საჭიროებს გამოხშირვას 

2 რცხილა 350 40-50 8 შერეულადაა განაშენიანებული 

                                                      

 

 

 

67 http://gisappsn.reestri.gov.ge/geocadastre/ 
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3 ლუგუსტრუმი 2000 Oct-40 15 შერეულადაა განაშენიანებული 

4 ჭარდრისხე 250 100 6 შერეულადაა განაშენიანებული 

5 აკაციისხე 50 40-50 2 შერეულადაა განაშენიანებული 

6 ცაცხვი 50 60-80 3 შერეულადაა განაშენიანებული 

7 კრიტომერია 160 50 5 შერეულადაა განაშენიანებული 

8 სექვოია 33 50-300 2 ერთი 200 წ. სხვა 50-60 წ. 

9 ტულპანისხე 5 200 1 შერეულადაა განაშენიანებული 

10 ნეკერჩხალი 150 Mar-40 5 შერეულადაა განაშენიანებული 

11 კედარი 50 40-50 2 შერეულადაა განაშენიანებული 

12 წიფელა 15 60 1 შერეულადაა განაშენიანებული 

13 უთხოვარა 1 250     

14 ბინკობილობა 2  120     

15  
ქართული 

მუხა 
 1 120      

  
 სხვადასხვა 

ჯიშის   
120-125   20 შერეულადაა განაშენიანებული 

 

ქალაქზუგდიდში ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის გამწვანებითი სამუშაოები, ხოლო 

გასულ წლებში (2010- 2013წწ.) ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში, სკვერებსა და ბულვარებში 

დარგული იქნა სხვადასხვა სახეობის ნარგავები (იხ. ცხრილი 54). 
 

ცხრილი 54. ზუგდიდის სკვერებსა და ბულვარებში 2010-2013 წწ გაშენებული ხე-მცენარეების ჩამონათვალი 

N ნარგავების სახეობები 
რაოდ. 

ცალი 
შენიშვნა 

1 მუხა 21 

ნარგავები შერეულადაა 

დარგული სხვადასხვა 

ადგილას 

2 ფიჭვი 420 

3 ფშატი 420 

4 კორპისმუხა 18 

5 ფოტინია 450 

6 კატალპა 350 

7 ლუგუსტრუმჯონანდრუმი 150 

8 ლეილანდისკვიპარისი 1000 
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9 ტუიააღმოსავ. პირამიდული 45 

10 
ტუიადასავ. პირამიდ. 

"სმარაგდი" 
60 

11 რობინია 500 

12 ბზა 250 

   სულ 3684 

 

2014 წლის მარტის თვეში ქალაქ ზუგდიდში გამართულ აქციაზე (რომელიც 

მუნიციპალიტეტის მიერ იქნა ორგანიზებული და დაფინანსებული) ქალაქის სხვადასხვა 

ადგილას დარგული იქნა 3 400 ძირი ნეკერჩხალის, აკაციის, ჭადრის და სხვა სახეობის 

ხეები. გამწვანებულმა ფართობმა დაახლოებით 1ჰა შეადგინა. 
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9.2.  მეთოდოლოგია 

ქალაქზუგდიდში არსებული მწვანე საფარის მიერ ნახშირბადის დაგროვებისა და 

შთანთქმის პოტენციალი შეფასდა IPCC–ის 2003 წლის მეთოდოლოგიის გამოყენებით. რაც 

შეეხება 2014 წლის გაზაფხულზე და მის მომდევნო პერიოდში ქალაქში ჩატარებული 

გამწვანებითი სამუშაოების შემდგომ წლებში ნახშირბადის დაგროვების  პოტენციალს, ის 

შეფასდა CO2FIX  მოდელის გამოყენებით.  

IPCC-ის მეთოდოლოგიით, გამოთვლები ჩატარდა მხოლოდ ე.წ. ცოცხალ ბიომასაში 

(მიწისქვეშა ბიომასის ჩათვლით), კერძოდ ბიომასაში დაგროვებული ნახშირბადისა და 

მისი შემდგომი შემატების მოცულობის გამოთვლა მოხდა შემდეგი განტოლებებით: 

ცოცხალ (მიწისქვეშა და მიწისზედა ცოცხალი ბიომასა) ბიომასაში დაგროვებული 

ნახშირბადის მარაგების გამოსათველილი განტოლება: 

∆C
FLB

= [V●D●BEF2] ●(1+R) ●CF  

სადაც: 

V_მერქნისმოცულობა, მ3/ჰა; 

D_  აბსოლიტურად მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა, ტონა მშრალი მასა/ მ3; 

BEF2-სასაქონლო მერქნის მარაგის მიწისზედა მერქნოვანი მცენარის მთლინ (ვარჯის 

ჩათვლით) მარაგში გადასაყვანი კოეფიციენტი, შემდგომ მიწისზედა ცოცხალი ბიომასის 

მისაღებად. 

R_შეფარდება ხის ფესვთა მასის ამონაყართან; 

CF_ ნახშირბადის წილი მშრალ ნივთიერებაში,  ტონა C/ტონა მშრალი მასა. 

ბიომასაში არსებული ნახშირბადის მარაგებში ყოველწლიური შემატების 

გამოსათვლელი განტოლება: 

∆CFG
=(A · GTOTAL) · CF 

სადაც: 

∆CFG 
არის ბიომასის მატებით გამოწვეული ნახშირბადის მარაგების წლიური 

მატება, ტონაC/წელი; 

A_ხე-მცენარეებით დაფარული ფართობი; 



148 
 

GTOTALსაერთო ბიომასაში საშუალო წლიური შემატების ტემპები, ტონა მშრ. 

მასა/ჰა/წელი; 

GTOTAL  = GW · (1+ R), 

სადაც R არის შეფარდება ხის ფესვთა მასისა ამონაყართან. 

GW - მიწისზედა ბიომასის შემატება. ტონა/ მშრალი მასა; 

როდესაც GW-ის მონაცემები არ მოიპოვება,მაშინ მისი გამოთვლა ხდება შემდეგი 

განტოლებით: 

GW = IV· D BEF1, 

სადაც: 

 IV არის ბიომასის საშუალო წლიური შემატება,მ3/ჰა/წელი; 

D_აბსოლუტურად მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა, ტონა მშრალი მასა/ მ3; 

BEF1-ხის წლიური საშუალო შემატების, მთლიანად ხის მიწის ზედა ბიომასაში 

გადასაყვანი კოეფიციენტი. 

 CO2FIX V 3.1 მოდელი განსაზღვრავს ნახშირბადის დაგროვების 

მოცულობებს ნახშირბადის ბრუნვის ბუნებრივ ციკლში, იყენებს რა ეგრეთწოდებულ 

ნახშირბადის აღრიცხვის მარტივ საბუღალტრო მეთოდს, კერძოდ მოდელი კონკრეტული 

დროის მონაკვეთში ტყეში არსებულ ყველა ნახშირბადის “რეზერვუარში” (ნახშირბადის 

“რეზერვუარებად” ითვლება ტყეში და ტყის გარეთ არსებული ეკოსისტემები და საგნები 

სადაც მიმდინარეობს ნახშირბადის დაგროვება. ესენია: ცოცხალი ბიომასა, ძირს ნაყარი, 

მკვდარი საფარი, ორგანული ნიადაგები და ასევე დამზადებული მერქნითი რესურსები) 

თვლის ნახშირბადის არსებულ მარაგებში ცვლილებებს. 

 CO2FIX V 3.1 მოდელში არსებულ ექვს ძირითად მოდულში გამოთვლები 

ტარდება ერთი წლისა და ერთი ჰა ფართობის მასშტაბით. ეს მოდულებია: ბიომასის 

მოდული; ნიადაგის მოდული; მერქნის რესურსებისგან მიღებული პროდუქციის 

მოდული; ბიოენერგიის მოდული; ფინანსური მოდული; ნახშირბადის კრედიტების 

დამთვლელი მოდული (CDM-ისთვის). 

 მოდელის მეთოდოლოგიის მიხედვით დროის ყოველ (t) მონაკვეთში, 

ნახშირბადის დაგროვების მოცულობები (CTt) შემდეგნაირად გამოითვლება: 

CTt=  Cbt+Cst + Cpt (Mg C/ჰა) 
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სადაც: 

Cbt-  მცენარის მიწისზედა და მიწისქვეშ არსებულ ბიომასაში, ნახშირბადის 

საერთო მოცულობა  (Mg C /ჰა); 

Cst - ორგანულ ნიადაგებში არსებული ნახშირბადის მარაგები (Mg C /ჰა); 

Cpt - სატყეო სამეურნეო სამუშაოებიდან მიღებული მერქნითი პროდუქციაში 

არსებული ნახშირბადის მარაგები  (Mg C /ჰა). 

 

 
ნახ. 18. მოდელის სტრუქტურის სქემატური ნახაზი 

 

გამწვანებითი სამუშაოების შედეგად, დაგროვების პოტენციალის შესაფასებლად 

გამოყენებულ იქნა მოდელის ორი დამთვლელი მოდული, კერძოდ: ბიომასისა და 

ნიადაგის მოდული. 

ბიომასის მოდული: ბიომასის მოდულში გამოთვლებისთვის გამოიყენება 

“კოჰორტების” სისტემა. კოჰორტებში გაერთიანებულია ერთი ან სხვადასხვა სახეობის 
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მერქნოვანი მცენარეების ჯგუფი. ყოველი კოჰორტაში გაერთიანებული სახეობები 

მოდულში ცალ-ცალკე ხასიათდება ზრდის, ხმობის და სხვა მახასიათლებლებით.  

ნიადაგის მოდული: ნიადაგში ნახშირბადის დინამიკის დასადგენად 

გამოყენებულია Yasso-ს მოდელი (http://www.efi.fi/projects/yasso/). მოცემული მოდელი 

(მოდელი ჩართულია CO2fix-ის სისტემაში), მშრალ ნიადაგში აღწერს ნახშირბადის 

დაშლას და მის დინამიკას.ეს მოდელი დაკალიბრებულია ისე რომ ნიადაგებში აღწეროს 

მთლიანი ნახშირბადის მარაგები, განურჩევლად ნიადაგების ფენებისა.  მოდელი 

შეიძლება გამოყენებული იქნეს წიწვოვანი და ასევე ფოთლოვანი ტყისთვის. ეს მოდელი 

ტესტირებული იქნა სხვადსხვა კლიმატური ზონის ქვეყნებში, რათა აღწერილიყო 

ძირსნაყარის გახრწნაზე სხვადასხვა კლიმატურ პირობების გავლენის ეფექტი. 

 

9.3. გამოთვლის შედეგები 

 ზემოთ აღნიშნული მეთოდოლოგიების გამოყენებით, საბაზისო წელს 

ნახშირბადის მარაგების და წლიური შემატებების გამოთვლა მოხდა ქალაქ ზუგდიდის 

მწვანე საფარისთვის მ.შ. რეკრეაციული ზონებისთვის და ცალკე ბოტანიკური ბაღისთვის. 

ასევე CO2FIX V 3.1 მოდელის გამოყენებით გამოითვალა 2014 წელს გაშენებული 

ნარგაობათა ყოველწლიური ნახშირორჟანგის შთანთქმის პოტენციალი.  

ქალაქზუგდიდის რეკრეაციულ ზონებში გამოთვლებისთვის საჭირო 

კოეფიციენტების ზოგიერთი მაჩვენებელი აღებულ იქნა სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალური სატყეო სამმართველოს ტყეთსარგებლობის გეგმიდან,68რომელიც ტყეების 

ინვენტარიზაციის მასალებს ეფუძნება. კონკრეტულად ქალაქის გამწვანების  ფართობიდან 

(97.0ჰა) მცირე ფრაგმენტაციით არსებულ რეკრეაციული ზონებისთვის (71.1ჰა) 

გამოყენებულ იქნა მეჩხერი, 50-60წ. ხნოვანების კორომების მონაცემები, ხოლო 

კრონაშეკრული ნარგაობით დაფარული რეკრეაციული ზონისთვის, კერძოდ ქალაქში 

არსებული 26 ჰა ბოტანიკურ ბაღისთვის გამოყენებულ იქნა მაღალი სიხშირის, 120-150 წ. 

ტყის კორომების მონაცემები. კონკრეტულად გამოთვლებში გამოყენებულ იქნა (იხ. 

ცხრილი 55) საშუალო წლიური შემატებისა და ხე-მცენარეების მარაგის მონაცემები.  

მერქნის მოცულობითი წონის (D) შეწონილი მაჩვენებლის მისაღებად, გამოყენებულ იქნა 

გაბატონებული მერქნოვანი მცენარეების მარაგები. დანარჩენ კოეფიციენტთა (BEF1, BEF2, 

                                                      

 

 

 

68სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს 

სატყეო უბნებში ტყითსარგებლობის გეგმა, 2008; 

http://www.efi.fi/projects/yasso/
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R, CF) მნიშვნელობები აღებულ იქნა IPCC მეთოდოლოგიიდან, კერძოდ რეგიონის 

კლიმატისთვის მისაღები სტანდარტული მაჩვენებელთა ნუსხიდან.  

 

ცხრილი 55. გამოთვლებში გამოყენებული კოეფიციენტები და მათი მიღების წყაროები 

გამოთვლებში ძირითადად გამოყენებადი 

მაჩვენებლები  

ქ.ზუგდიდში უშუალოდ ნარგაობით 

დაფარული ფართობები 

(ფრაგმენტირებული ნარგაობები და 

კრონაშეკრული ნარგაობა) 

ფრაგმენტირებული კრონაშეკრული 

A-მწვანე საფარის ფართობი, ჰა69 40.6 23.3 

V- ხე-მცენარეების მარაგი, მ3/ჰა70 110 200 

D-აბსოლიტურად მშრალი მერქნის 

მოცულობითი წონა, ტონა აბსოლიტურად 

მშრალი მასა71 

0.430 0.570 

IV- ხე-მცენარეების საშუალო წლიური შემატება, 

მ372 

2.0 2.8 

BEF1-  ხის წლიური შემატების, მიწისზედა 

მთლიანი ხის (ვარჯის ჩათვლით) ბიომასის 

შემატებაში გადასაყვანი კოეფიციენტი;.73 

1.15 1.15 

BEF2- სამასალე მერქნის მარაგის მიწისზედა ხე- 

მცენარის მთლიან (ვარჯის ჩათვლით) მარაგში 

გადასაყვანი კოეფიციენტი.74 

1.3 1.3 

R-შეფარდებახისფესვთამასისაამონაყართან. 75 0.24 0.24 

CF- ნახშირბადის წილი მშრალ მერქანში. 76 0.5 0.5 

 

                                                      

 

 

 

69ქ.ზუგდიდი, ადგილობრივი ექსპერტი,http://www.zugdidi-sakrebulo.ge.  
70 სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველო, „ტყეთსარგებლობის გეგმა“, 2008; 
71 “Global Wood Database”http://datadryad.org;  მახვილაძეს.ე. მერქანმცოდნეობა, თბილისი 1962; 

Боровиков А.М., Уголев Б.Н.. Справочник по древесине. “Лесная Промышленность”, Москва, 1989; 
72ქ.ბათუმის ხე-მცენარეების საშუალო სატაქსაციო მაჩვენებლები; აჭარის ტყის მასივების 

ინვენტარიზაცია 2004წ. 
73Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.10; 
74Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.10; 
75Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.8; 
76Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003). 

http://datadryad.org/
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ქალაქ ზუგდიდის მწვანე საფარში გამოთვლებით მიღებული მაჩვენებლები 

მოცემულია ცხრილი 56 -ში. 

 

ცხრილი 56. ზუგდიდის მწვანე საფარში დაგროვებული ნახშირბადი და წლიურად შთანთქმული 

ნახშირორჟანგი 

მწვანე 

საფარის 

ტიპები 

უშუალოდ 

ნარგაობით 

დაფარული 

ფართობები, 

ჰა 

1ჰა-ზე  

დაგროვებული 

ნახშირბადი, 

ტC 

მწვანე 

ნარგაოებებში 

დაგროვებული 

ნახშირბადი,  

ტC 

ნახშირბადის/ნახშირორჟანგის ყოველწლიური 

დეპონირება 

1ჰა 

ნახშირბადის 

მარაგებში 

შემატება, ტC 

განხილულ 

ტერიტორიაზე 

ნახშირბადის 

მარაგებში 

ყოველწლიური 

შემატება, ტC  

შესაბამისად 

ყოველწლიურად 

შთანთქმული 

ნახშირორჟანგი, 

 გგCO2 

ქ.ზუგდიდის 

მწვანე საფარი 

40.6 38.2 1550.9 0.6 24.4 89.5 

ბოტანიკური 

ბაღი 
23.3 91.8 2138.9 0.91 21.2 77.7 

საშუალო 

(შეწონილი) 

ჯამური 

მაჩვენებლები 

 57.7  0.71   

ჯამი 63.9  3689.8  45.6 167.2 

 

ჩატარებული გამოთვლების მსვლელობა, შესაბამისად მიღებული შედეგების 

ჩვენებით მოცემულია ქვემოთ: 

 ქალაქზუგდიდის მწვანე საფარში (40.6 ჰა) დაგროვებული ნახშირბადის მარაგები:  

∆C
FLB

= [V●D●BEF2] ●(1+R) ●CF=[110●0.43●1.3] ●(1+0.24) ●0.5= 61.5●1.24●0.5=38.2/ჰა 

შესაბამისად ზუგდიდის მწვანე საფარში დაგროვებულია: 40.6×38.2=1550.9ტC 

ქალაქ ზუგდიდის მწვანე საფარში (40.6ჰა) ყოველწლიურად დეპონირებული  

ნახშირბადი: 

∆C
FG

=(A · G
TOTAL

) · CF= 40.6· 1.2· 0.5=24.4ტC 

GTOTAL = GW · (1+ R)=0.97·1.24=1.2 
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GW = IV· D · BEF1=2.0·0.43·1.15=0.97 

 ქალაქ .ზუგდიდში 1 ჰა-ზე არსებული ნარგავები (40.6ჰა), ყოველწლიურად 

აგროვებს 0.6ტC/ჰა, შესაბამისად ნახშირორჟანგის ყოველწლიური შთანთქმის მაჩვენებელი 

2.2ტCO2/ჰა შეადგენს 

ბოტანიკურ ბაღში არსებულ 23.3ჰა კრონაშეკრულ ნარაგაობებში დაგროვებული 

ნახშირბადის მარაგები: 

∆C
FLB

= [V●D●BEF2] ●(1+R) ●CF =[200●0.57●1.3] ●(1+0.24) ●0.5= 148.2●1.24●0.5= 

91.8ტC/ჰა, შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის ნარგავებში (23.3ჰა) დაგროვებულია 2138.9ტC.  

ბოტანიკურ ბაღში (23.3ჰა) ყოველწლიურად  დეპონირებული ნახშირბადი: 

∆C
FG

=(A · G
TOTAL

) · CF= 23.3·2.2· 0.5= 25.6ტC 

GTOTAL = GW · (1+ R)=1.8·1.24=2.2 

GW = IV· D · BEF1=2.8·0.57·1.15=1.8 

ბოტანიკური ბაღის 1 ჰა ფართობი (23.3ჰა), ყოველწლიურად აგროვებს 0.91ტC/ჰა,  

შესაბამისად ნახშირორჟანგის ყოველწლიური შთანთქმის მაჩვენებელი 3.3 ტCO2/ჰა 

შეადგენს. ზემოთ ჩატარებული გამოთვლებით მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელია ქალაქზუგდიდის მწვანე საფარის (რეკრეაციული ზონების ჩათვლით) მიერ 

ნახშირბადის დაგროვების პოტენციალის შეფასება. საბაზისო წლისთვის ქალაქში 

არსებულ ნარგავებში (ქალაქზუგდიდში გამწვანებითი სამუშაოები და რეკრეაციული 

ზონების მოწყობა ძირითადად 19-ე საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო) დაგროვებულია 3 

689.8 ტC, ხოლო 1ჰა-ზე  შემატება შეადგენს 0.71 ტC/წ. 

როგორც უკვე აღინიშნა, 2014 წელს გამწვანებითი სამუშაოების შემდგომ წლებში ნახშირბადის დაგროვების 

პოტენციალი შეფასდა CO2FIX მოდელის მეშვეობით. სრულყოფილი გამოთვლების ჩატარებისთვის 

განისაზღვრა კონკრეტულად ქალაქზუგდიდის პირობებისთვის მისაღები პარამეტრები და კოეფიციენტები 

(იხ. ცხრილი 57 და  

 

 

 

 

 

ცხრილი 58).  
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ცხრილი 57. ბიომასის მოდულში გამოყენებული პარამეტრები 

ბიომასის მოდულში გამოყენებულ მახასიათებელთა 

ჩამონათვალი 
მახასიათებელთა მაჩვენებელი 

ბიომასაში ნახშირბადის წილი (carbon content) 0,5 ტ.C /ტ.მშრალი მასა 

მერქნის მოცულობითი წონა (wood density), ტ.მშრ.მასა 

ჭადარი 0.55 

კვიპაროსი 0.542 

ნეკერჩხალი 0.48 

აკაცია 0.77 

ტუია 0.39 

მაგნოლია 0.46 

ირმის რქა 0.62 

ოლეანდრა 0.255 

ნახშირბადის საწყის მარაგები(Inicial carbon)   0ტC/ha 

ზრდის მსვლელობის კორექტივების მაჩვენებლი (Growth 

correction factor) 
1 

ფიტომასის (ტოტები, ტოტები, ფესვები) ბუნებრივი კვდომის წლიური მაჩვენბელი(turnover rate) 

წიწვოვანები: 

წიწვები 0.3 

ტოტები 0.04 

ფესვი 0.03 

ფოთლოვანები: 

ფოთლები 1 

ტოტები 0.05 

ფესვი 0.08 
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ცხრილი 58. ნიადაგის მოდულში გამოყენეული პარამეტრები 

ნიადაგის მოდულში გამოყენებილი 

მახასიათებელბი 
მახასიათებელთა მაჩვენებელბი 

წლის განმავლობაში (ნულის ზემოთT) 

ტემპერატურის რეზულტაციური ჯამი 

(Cºd) 

5160.4 

ევაპოტრანსპირაცია (PET,mm) 605 

ვეგეტაციის პერიოდში ნალაქების 

მოცულობა (mm); 
1510 

ვეგეტაციის პერიოდაში საშუალო თვიური ტემპერატურის მაჩვენებლები 

მარტი 8.2 

აპრილი 12 

მაისი 15.3 

ივნისი 19.2 

ივლისი 21.6 

აგვისტო 22 

სექტემბერი 18.7 

ოქტომბერი 14.1 

 

ზემოთ მოტანილი მონაცემებზე დაყრდნობით გამოითვალა ზუგდიდში 2014 წელს 

1ჰა განაშენიანების შედეგად, ნარგაობებში ნახშირბადის დაგროვების საპროგნოზო 

პოტენციალი. კონკრეტულად გამწვანების შემდგომ, ყოველწლიური ნახშირბადის 

დაგროვების მაჩვენებლები მოცემულია ნახაზზე (ნახ. 19), ხოლო მომდევნო 70 წლის 
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პერიოდში დაგროვების დინამიკა ნაჩვენებია, მოდელის მიერ შედგენილ გრაფიკში (იხ. 

ნახ. 20).  

 

 
 

ნახ. 19. ტერიტორიის გამწვანების (1ჰა) შემდგომ ნახშირბადის დაგროვებისა და შთანთქმული 

ნახშირორჟანგის  მაჩვენებლები. 
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ნახ. 20. გაშენების შემდგომ დაგროვებული ნახშირბადის დინამიკა. 

როგორც ჯამური ცხრილებიდან ირკვევა 1ჰა განაშენინების შემდგომ მაგალითად 

2020 წლისთვის დაგროვდება 19 ტC, ხოლო დარგვიდან ყოველწლიური შთანთქმის 

მაჩვენებელი მოცემულია ქვემოთ ცხრილში. 

 

ცხრილი 59.  გამწვანების შედეგად (1ჰა) დაგროვებული ნახშირბადისა და შთანთქმული ნახშირორჟანგის 

მაჩვენებლები 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ნახშირბადის დაგროვება, ტC 1.95 4.48 7.58 10.61 13.47 16.97 18.97 

ნახშირორჟანგის შთანთქმა, 

ტCO2 
7.14 16.44 27.78 38.89 49.39 59.53 69.57 
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9.4. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები 

ქალაქ ზუგდიდის მწვანე საფარის მიერ ნახშირბადის ყოველწლიური დაგროვების 

პოტენციალის ასამაღლებლად დაიგეგმა ორი სახის ღონისძიება, კერძოდ პირველი 

ღონისძიება ითვალისწინებს ბოტანიკური ბაღის მწვანე საფარის 

აღდგენა/რეკონსტრუქციას. კონკრეტულად დაგეგმილი ღონისძიება გულისხმობს  

ბოტანიკური ბაღისთვის ღირებული, სხვადასხვა სახეობის ინტროდიცირებული თუ 

ენდემური ნერგების დარგვას 1ჰა-ზე, რაც გაამდიდრებს ბოტანიკური ბაღის 

დენდროლოგიურ ფლორას. პარალელურად ბაღში არსებული ნარგაობები დარაიონდება 

მათი წარმოშობის, სისტემატიკური თუ გეოგრაფიული ნიშნის მიხედვით და შედეგად, 

ჩამოყალიბდება სხვადასხვა განყოფილებები (მაგ.: კავკასიური, კოლხური და სხვ.). ასევე 

აღნიშნულ განყოფილებებში მოეწყობა სავალი ბილიკები, დაიდგმება მცენარეების 

აღწერის საჩვენებელი ტრაფარეტები. 

მეორე ღონისძიება ითვალისწინებს ქალაქის პერსპექტიული განვითარების 

ზონაში, კერძოდ ქალაქში შემომავალი ცენტრალური (თბილისი - ზუგდიდის) 

სატრანსპორტო გზის გასწვრივ, სოფელ ჭითაწყაროს (ონარია) მიმდებარე 5ჰა-ზე 

რეკრეაციული ზონის მოწყობას. რაც გულისხმობს ქალაქის შესასვლელში ტყე-პარკის 

გაშენებას.   

 

ღონისძიება 1 (ქ.ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენა/რეკონსტრუქცია, 1ჰა). 

საპროექტოდ დაგეგმილი გაშენებითი სამუშაოები მოიცავს ბოტანიკური ბაღის 

ძირითად ტერიტორიას, სადაც გასაშენებლად შერჩეული ტერიტორია  ცალ-ცალკე 

არსებული სხვადასხვა ზომის ფართობების ერთობლიობას წარმოადგენს და რომელებიც 

მთლიანობაში დაახლოებით 1ჰა შეადგენს. ტერიტორიაზე ნარგავები ერთმანეთთან 

სხვადასხვა დაშორებით დაირგვება. კერძოდ, პირველი სიდიდის ხეებისთვის დაშორება- 

5მ, მეორე სიდიდის ხეებისთვის 4მ, ხოლო მესამე სიდიდს ხეებისთვის 3მ იქნება. მთლიანი 

ფართობის 20%-ზე პირველი სიდიდის (სინათლის მოყვარული) მერქნოვანი მცენარეები 

(0.20ჰა) დაირგვება, ფართობის 35%-ზე მორე სიდიდის (ჩრდილის მოყვარული)  (0.35ჰა), 

ხოლო 45%-ზე მესამე სიდიდის (ხე-ბუჩქოვანი) მცენარეები (0.45ჰა) დაირგვება. 

მერქნოვანი მცენარეების სარგავი მასალის წლოვანება არანაკლებ 7-10 წლის უნდა იყოს, 

ფორმირებული ვარჯით და განვითარებული, საღი ფესვთა სისტემით (წიწვოვანი 

ნერგებისთვის აუცილებელია ფესვთა სისტემა მიწის კომშ მკვრივად იყოს მოთავსებული).   

თუ ფართობებზე ნერგებს შორის დაშორებას გავითვალისწინებთ, გასაშენებლად 

საჭიროა შემდეგი ოდენობის ნერგები: 

 პირველი სიდიდის მერქნოვანი მცენარე- 47ცალი ნერგი;  

 მეორე სიდიდის მერქნოვანი მცენარე- 240ც ცალი ნერგი; 

  მესამე სიდიდის მერქნოვანი მცენარე-604ცალი ნერგი. 
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მთლიანად 1 ჰა საპროექტო ფართობზე საჭიროა 891 ცალი ნერგი, ხოლო ამავე 

ფართობზე ინფარსტრუქტურის (0.17ჰა) მოწყობის (ბილიკების გაკეთება, ტრაფარეტების 

დადგმა) დანახარჯების მაჩვენებლები აღებულია ქუთაისში სარეკრიაციო ზონებში 

განხორციელებული  ინფრასტრუქტურის  მოწყობის ბიუჯეტიდან77.  

უნდა აღინიშნოს რომ საპროექტო ტერიტორიაზე სამუშაოების შესასრულებლად, 

აუცილებლად საჭიროა შედგეს გაშენების პროექტი, რომლის აუცილებელი 

კომპონენტებია: გაშენებისა და ინფრასტრუქტურის სქემები, დასარგავად შერჩეული 

მცენარეების ნუსხა და ჩასატარებელი ყველა სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა. ქვემოთ 

მოცემულია (იხ. ცხრილი 60) საპროექტო ტერიტორიაზე დაგეგმილი ღონისძიებების 

სავარაუდო დანახარჯები. 

 
ცხრილი 60. დაგეგმილი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 

№ 
დანარხაჯების 

აღწერა 

ზომის 

ერთეული 

ერთეულის 

ღირებულება 
მთლიანი 

ოდენობა 

მთლიანი 

ღირებულება 

(US $) (US $) 

 ძირითადი ხარჯები  

1  სარგავი მასალა 

1.1 

პირველი სიდიდის 

მერქნოვანი 

მცენარის ნერგი 

ცალი 95 47 4465 

1.2 

მეორე სიდიდის 

მერქნოვანი 

მცენარის ნერგი 

ცალი 35 240 8400 

1.3 

მესამე სიდიდის 

მერქნოვანი 

მცენარის ნერგი 

ცალი 25 604 15100 

                                                      

 

 

 

77 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1770736&lang=ge 
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  ჯამი 1:     891 27 965.00 

2 საველე სამუშაოები 

2.1. 

ფართობის 

გასუფთავება 

(ჯაგნარებისგან, 

ამონაყარისგან და 

სხვ.) 

ჰა 150 1 150 

2.2. 

ფართობის 

მარკირება და 

ორმოების ამოღება 

ნერგი 0.5 891 445.5 

2.3.  ნერგების დარგავა ნერგი 0.2 891 591 

2.4. ნერგების მორწყვა ნერგი 0.1 891 296 

2.5 
ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა 
კვმ 1 700 45 76 500.00 

  ჯამი 2:       77 982.50 

  
მთლიანი ჯამი 

(USD) 
      105 947.50 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, საპროექტო ფართობზე დაგეგმილი ღონისძიებების 

ღირებულება შეადგენს 105 947.5 ამერიკულ დოლარს, რომელიც 182 230.0 ლარის  

ეკვივალენტია (1ლარი-1.72USD). ხოლო განაშენიანების შედეგად ნახშირბადის 

დაგროვების მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ ნახაზზე (იხ. ნახ. 21), ხოლო დაგროვების 

დინამიკა მოცემულია გრაფიკულად, ნახ. 22 -ზე. 
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ნახ. 21. ტერიტორიის გამწვანების  შემდგომ ნახშირბადის დაგროვებისა და შთანთქმული ნახშირორჟანგის  

მაჩვენებლები. 
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ნახ. 22.გაშენების შემდგომ დაგროვებული ნახშირბადის დინამიკა. 

მოდელით მიღებული ჯამური ცხრილებიდან იკვეთება, რომ დაგეგმილი 

გაშენების პირველ წელს 1ჰა ფართობზე დაგროვდება 2.3 ტC, ხოლო 2020 წლამდე 

დაგროვების მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში (ცხრილი 61). 

ცხრილი 61. წლიური დაგროვების მაჩვენებლები 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

დაგროვებული 

ნახშირბადი, ტC 
2.3 5.3 8.9 12.4 15.8 19.1 

ნახშირორჟანგის 

შთანთქმა,ტCO2 
8.4 19.3 32.6 45.6 58 70 

 

ღონისძიება 2 - ქალაქის პერსპექტიული განვითარების ზონაში ტყე-პარკის გაშენება, 5ჰა.   

საპროექტო ტერიტორიაზე (5ჰა) იგეგმება კლასიკური (თავისი სკვერებით და 

გაზონებით) ტიპის ტყეპარკის გაშენება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ უშუალოდ ტერიტორიის გასამწვანებელი სამუშაოების წინ, 

აუცილებლად საჭიროა შედგეს გაშენების პროექტი, რომლის აუცილებელი 

კომპონენტებია: გაშენებისა და პარკის ინფრასტრუქტურის მოწყობის ტოპო რუქები, 

სქემები, დასარგავად შერჩეული მცენარეების ნუსხა და ჩასატარებელი ყველა სამუშაოს 

ხარჯთაღრიცხვა. ამ ეტაპზე მოცემულ ანგარიშში მოგვყავს კონკრეტულად სამუშაოთა 
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ძირითადი საწყისი  გეგმა და შესაბამისი ხარჯთააღრიცხვა, რომელიც საჭიროა პროექტის 

დაწყებისთვის.  

უშუალოდ ნარგავებით გასაშენებლი ტორიტორიის ფართობი აღებულ იქნა 

მთლიანი ფართობის 80%. დანარჩენზე (1ჰა) გათვალისწინებულია მწვანე მოლის, 

ბილიკების, გზების, სკვერების და სხვ. დანიშნულების ობიექტების მოწყობა. აქედან 

გამომდინარე დარგვითი სამუშაოები დაიგეგმა მხოლოდ 4ჰა ფართობზე.  

ტერიტორიაზე ნარგავები ერთმანეთთან სხვადასხვა დაშორებით დაირგვება. 

კერძოდ, პირველი სიდიდის ხეებისთვის დაშორება- 5მ, მეორე სიდიდის ხეებისთვის 4მ, 

ხოლო მესამე სიდიდის ხეებისთვის 3მ იქნება. მთლიანი ფართობის 20%-ზე პირველი 

სიდიდის (სინათლის მოყვარული) მერქნოვანი მცენარეები (0,8ჰა), ფართობის 35%-ზე 

მორე სიდიდის (ჩრდილის მოყვარული)  (1.4ჰა), ხოლო 45%-ზე მესამე სიდიდს (ხე-

ბუჩქოვანი) მცენარეები (1.8ჰა) დაირგვება.  მერქნოვანი მცენარეების სარგავი მასალის 

წლოვანება არანაკლებ 7-10 წლის უნდა იყოს, ფორმირებული ვარჯით და 

განვითარებული, საღი ფესვთა სისტემით (წიწვოვანი ნერგებისთვის აუცილებელია 

ფესვთა სისტემა მიწის კომში მკვრივად იყოს მოთავსებული).   

თუ ფართობებზე ნერგებს შორის დაშორებას გავითვალისწინებთ, გასაშენებლად 

საჭიროა შემდეგი ოდენობის ნერგები: 

 პირველი სიდიდის მერქნოვანი მცენარე- 97ცალი ნერგი;  

 მეორე სიდიდის მერქნოვანი მცენარე- 880ც ცალი ნერგი; 

  მესამე სიდიდის მერქნოვანი მცენარე-1980ცალი ნერგი. 

მთლიანად 4 ჰა საპროექტო ფართობზე საჭიროა 2957 ცალი ნერგი.  მერქნოანი 

მცენარეების სახეობების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნება მცენარის საარსებო 

პირობებთან მოთხოვნები. საპროექტო ტერიტორიაზე მერქნიანი  მცენარეების გაშენების 

სავარაუდაო დანახარჯები მოცემულია ცხრილი 62 -ში. 

 

ცხრილი 62. დაგეგმილი სამუშაოების  ხარჯთაღრიცხვა 

№ დანარხაჯების აღწერა 
ზომის 

ერთეული 

ერთეულის 

ღირებულება 
მთლიანი 

ოდენობა 

მთლიანი 

ღირებულება 

(US $) (US $) 

   I. ძრითადი ხარჯები  

1   სარგავი მასალა 

1.1 
პირველი სიდიდის 

მერქნოვანი მცენარის ნერგი 
ცალი 95 97 9 215.0 

1.2 
მეორე სიდიდის მერქნოვანი 

მცენარის ნერგი 
ცალი 35 880 30 800.0 

1.3 
მესამე სიდიდის მერქნოვანი 

მცენარის ნერგი 
ცალი 25 1 980.0 49 500.0 

  ჯამი 1:     2 957.0 89 515.0 

2 საველე სამუშაოები 
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2.1. 

ფართობის გასუფთავება 

(ჯაგნარებისგან, 

ამონაყარისგან და სხვ.) 

ჰა 110 5 550 

2.2. 
ფართობის მარკირება და 

ორმოების ამოღება 
ნერგი 0.5 2 957.0 1 479.0 

2.3.  ნერგების დარგავა ნერგი 0.2 2 957.0 591 

2.4. ნერგების მორწყვა ნერგი 0.1 2 957.0 296 

2.5 
ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა 
კვმ 10 000 45 450 000 

  ჯამი 2:       452 916.00 

  მთლიანი ჯამი (USD)       542 431.00 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, საპროექტო ფართობზე დაგეგმილი სამუშაოების 

ღირებულება შეადგენს 542 431.0 ამერიკულ დოლარს, რომელიც 932 982.0 ლარის  

ეკვივალენტია (1ლარი-1.72USD). ხოლო განაშენიანების შედეგად ნახშირბადის 

დაგროვების მაჩვენებლები მოცემულია სურათზე 7, ხოლო დაგროვების დინამიკა 

მოცემულია გრაფიკულად, (იხ. ნახ. 23). 

 

 
ნახ. 23. ტერიტორიის გამწვანების შემდგომ ნახშირბადის დაგროვებისა და შთანთქმული ნახშირორჟანგის  

მაჩვენებლები. 
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ნახ. 24. გაშენების შემდგომ დაგროვებული ნახშირბადის დინამიკა. 

მოდელით მიღებული ჯამური ცხრილებიდან იკვეთება რომ დაგეგმილი გაშენების 

პირველ წელს 4ჰა ფართობზე დაგროვდება 8 ტC, ხოლო 2020 წლამდე დაგროვების 

მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილი 63 -ში. 

ცხრილი 63. წლიური დაგროვების მაჩვენებლები 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

დაგროვებული 

ნახშირბადი, ტC 
8 18.4 31.2 43.6 55.6 66.8 

ნახშირორჟანგის 

შთანთქმა,ტCO2 
29.2 67.6 114.4 160.4 206 246 
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მიღებული შედეგები 
ცხრილი 64. ზუგდიდში დაგეგმილი გამწვანების შედეგად ნახშირბადის დაგროვების პოტენციალი 

დაგეგნილი 

ღონისძიებები 

ყოველწლიური ნახშირბადის დაგროვება , ტC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ქ.ზუგდიდის 

ბოტანიკური ბაღის 

აღდგენა/რეკონსტრუქცია 

(ჯამში1ჰა), 2.3 5.3 8.9 12.4 15.8 19.1 

პროექტის ბიუჯეტი:  105 

947.5 ლარი 

ქ.ზუგდიდის 

პერსპექტიული 

განვითარების ზონაში 

ტყე-პარკის გაშენება  

(5ჰა). 
8 18.4 31.2 43.6 55.6 66.8 

ბიუჯეტი: 932 982.0 ლარი 

ჯამი 10.3 23.7 40.1 56 71.4 85.9 

შესაბამისად 

შთანთქმული 

(სექვესტრირებული) 

ტCO2  

37.8 86.9 147 205.3 261.8 315 
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ცხრილი 65. ქ.ზუგდიდის რეკრიაციულ ზონებში დაგროვებული ნახშირბადი და დაგეგმილი გამწვანების 

შედეგად ნახშირბადის დაგროვების პოტენციალი 

  
ყოველწლიური ნახშირბადის დაგროვება , ტC 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ქალაქის რეკრიაციული 

ზონებში  

3 

689.80 

3 

690.50 

3 

691.20 

3 

691.90 

3 

692.60 

3 

693.30 

3 

694.00 

3 

695.00 

3 

695.50 

ნახშირბადის დაგროვება 

(ღონისძიებების გატარების 

გარეშე)  

ქალაქში ჩატარებული 

(2014წ), გამწვანების შედეგად 

წლიური ნახშირბადის 

დაგროვება 

- - 1.95 4.48 7.58 10.61 13.47 16.97 18.97 

დაგეგმილი 

- - - 10.3 23.7 40.1 56 71.4 85.9 

გამწვანების შემდგომ 

(ბოტანიკურ ბაღში და 

ტყეპარკში),  წლიური 

ნახშირბადის დაგროვება 

ჯამი  
3 

689.80 

3 

690.50 

3 

693.10 

3 

706.70 

3 

724.60 

3 

744.00 

3 

763.50 

3 

783.40 

3 

800.40 
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შესაბამისად შთანთქმული 

(სექვესტრირებული) ტCO2 

13 

529.20 

13 

531.80 

13 

541.40 

13 

591.20 

13 

656.80 

13 

728.00 

13 

799.50 

13 

872.50 

13 

934.80 
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10.  ცნობიერების ამაღლება და კადრების მომზადება  

ქვეყნის ან რეგიონის/მუნიციპალიტეტის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარება 

წარმოადგენს იმ სფეროს, სადაც სახელმწიფოსა და საზოგადოების ჩართულობა 

ერთნაირად მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, რომ  ორივე მხარე დაინტერესებული იყოს 

კონკრეტული  შედეგის წარმატებულად მიღწევით. განახლებადი ენერგიის განვითარების 

და ენერგოეფექტურობისა მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

კომპლექსურ და მრავალმხრივ მიდგომას მოითხოვს და შესაბამისი საკომუნიკაციო 

სტრატეგია წარმოადგენს ქალაქის ენერგეტიკის სექტორის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმის (SEAP-ის) ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს. 

ბარიერები  

ქალაქ ზუგდიდის სამოქმედო გეგმის „მომზადების პროცესში თვალნათლივ 

გამოვლინდა სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე  შესაძლო ხელისშემშლელი 

ბარიერები. აუცილებელია, შეფასდეს ყველა ეს გამოვლენილი ბარიერი და დაისახოს მათი 

დაძლევის გზები.  

წინასაწარი შეფასების შედეგად გამოიკვეთა, რომ სტრატეგიის განხორციელების 

პროცესში ძირითადად სამი ტიპის ბარიერებთან გვექნება საქმე. ესენია:  

 ზოგადად ქვეყანაში ამ მიმართულებით არსებული ბარიერები, რომლებიც 

გამოწვეულია წარსულში არსებული პრაქტიკის გადმონაშთებით 

(განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ცნობიერების სფეროში), არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებით, ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებული ცოდნის დეფიციტით;  

 ქ. ზუგდიდისთ დამახასიათებელი ბარიერები;  

  კონკრეტულ საპროექტო წინადადებებთან და ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებული ბარიერები. 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესში საქართველოში არსებული 

ბარიერები 

1. ენერგეტეკის სექტორისადმი მფლანგველობითი მიდგომა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყვება საზოგადოებას, რადგან იმ პერიოდში ენერგია თითქმის უფასო და 

შეუზღუდავი იყო. აღნიშნული მიდგომის აღმოფხვრას 1990-იანი წლების ენერგეტიკულმა 

კრიზისმაც კი არ უშველა; 

2. ზოგადად მდგრადი განვითარების იდეის და პროცესის არასაკმარისად გაცნობიერება. 

მდგრადი განვითარების კონცეფცია  ძირითადად გაცნობიერებული აქვს საზოგადოების ამ 

საკითხებით უშუალოდ დაკავებულ   მცირე ნაწილს; 

3. როგორც ზოგადად ენერგეტიკის სექტორის, ისე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი 

ენერგორესურსის განვითარების   მოკლე, საშუალო და  გრძელვადიანი პერსპექტივების 

ერთიანი სახელმწიფოებრივი  ხედვის და თანმიმდევრული პოლიტიკის  არ არსებობა.  
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საგულისხმოა, რომ სხვადასხვა ჯგუფს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთმანეთისგან 

განსხვავებული პოზიციები აქვთ, რაც ხშირად არ არის დაფუძნებული რეალურ გათვლებზე. 

ბოლო წლებში ენერგიაზე მოთხოვნა საშუალოდ 10%-ით გაიზარდა,  ზრდა არის 

დაფიქსირებული წლიურად.  არაა განსაზღვრული აღნიშნული რესურსის (გარდა ჰიდროსი) 

პოტენციალი და ამ პოტენციალის ათვისების მიმართულებები, არ არის შესაბამისი 

საკანონმდებლო ბაზა და დასახული მიზნები, როგორც მაგალითად ეს არის გაზიფიკაციის ან 

ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებით;    

4. არ არსებობს ერთიანი, კარგად გააზრებული და ჩამოყალიბებული ხედვა  

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის როლზე საქართველოს ენერგოსექტორის 

განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში;  

5. არასრულყოფილი და მაღალი რისკების შემცველი ტექნოლოგიების ბაზარი. ყოველი ახალი 

ტექნოლოგიის და სადემონსტრაციო პროექტის მიერ განცდილი მარცხი სერიოზულ გავლენას 

ახდენს ამათუიმ ტექნოლოგიის  შემდგომი გავრცელების პერსპექტივაზე. ენერგეტიკის 

სექტორის გრძელვადიანი დაგეგმარება არ ხდება ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის 

გათვალისწინებით; 

6. ენერგოეფექტურობაზე და განახლებად ენერგიებზე (გარდა ჰიდროსი) ძირითადად 

მიმდინარეობს არაკოორდინირებული და არამიზნობრივი სამუშაოები ცალკეული 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ენერგოეფექტურობის ზრდა ქვეყანაში მიმდინარეობს 

ქაოტურად და ამას გარკვეულწილად  ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

(ძირითადად საყოფაცხოვრებო) ბაზარი და საერთაშორისო დონეზე არსებული 

ენერგოსტანდარტების შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. 

7. საქართველოში მოქმედი ენერგო კომპანიების მხრიდან მომხმარებლების ინტერესების 

გათვალისწინების ნაკლებობა.  

 

ამ ბარიერების იდენტიფიცირებისას გათვალისწინებულ იქნა ის ფაქტიც, რომ ქალაქ 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა კარგად ხედავს ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების მომავლის პერსპექტივას, კარგად არის ინფორმირებული და დიდ ინტერესს 

გამოხატავს თანამედროვე, სუფთა, ენერგოეფექტური და განახლებადი ტექნოლოგიების 

დანერგვის მიმართულებით. 

 

ქ. ზუგდიდში  ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების წინაშე არსებული 

ბარიერები 

1.  ქალაქის ენერგეტიკის სექტორის მდგრადი განვითარების კუთხით ქალაქ ზუგდიდს  აქვს 

იგივე ბარიერი, რაც საქართველოში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტსა და  თვითმმართველ 

ქალაქს. ზუგდიდი სულ ახლახან გახდა თვითმმართველი ქალაქი და შესაბამისად, აწყდება 

დამოუკიდებლობის პირველი ეტაპისათვის დამახასიათებელ სირთულეებს, როგორიცაა 

არასაკმარისი ცოდნა და გამოცდილება, ადამიანური, ტექნიკური და მატერიალური 

რესურსების ნაკლებობა, სტატისტიკის არარსებობა, გრძელვადიანი დაგეგმარების 

გამოცდილების არქონა და ა.შ. ყოველივე ეს დამოკიდებულს ხდის თვითმმართველ ქალაქებსა 

და მუნიციპალიტეტებს  ცენტრალიზებულ ენერგომომარაგებაზე ელექტროენერგიის სექტორში 

და კერძო სექტორზე სხვა ენერგომატარებლებთან მიმართებაში; 
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2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი არ აწარმოებს სტატისტიკას და არ აქვს მონაცემები მის 

ტერიტორიაზე არსებული გეო-თერმული რესურსის მარაგის და  გამოყენების შესახებ.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მდიდარია გეოთერმული რესურსით, რომლის დიდი ნაწილი 

გრძელვადიანი (49 წელი) იჯარითაა გაცემული კერძო სექტორზე. დღესდღეობით ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე არსებული გეოთერმული საბადოების უმეტესობა 

აუთვისებელია, რაც იწვევს ამ რესურსის არამიზნობრივ კარგვას. ზუგდიდის 

თვითმმართველობას აკლია ინფორმაცია, რომელზე დაფუძნებითაც შეიმუშავებს 

პერსპექტიულ ხედვებსა და  სტრატეგიას   იმაზე, თუ როგორ შეიძლება  ეფექტურად  იქნას 

გამოყენებული აღნიშნული რესურსი, მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში, ბალნეოლოგიურ და 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ  სფეროში, ცხელწყალმომარაგებასა და საყოფაცხოვრებო 

მომსახურების სფეროში, და ა.შ.  

3. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესის 

დასაგეგმად და სამართავად მუნიციპალიტეტში შესაბამისი გამოცდილების, ცოდნის და 

კადრების ნაკლებობაა; 

4. ასევე მნიშვნელოვანია, თავისუფალი დამატებითი სახსრების არ არსებობა  (ძირითადი 

საბიუჯეტო სახსრები მიმართულია ინფრასტრუქტურის განითარებაზე, რაც ძალიან 

მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე და სოციალურ პროექტებზე) ამ მიმართულების გასავითარებლად;  

5. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ თბილისის შემდეგ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

დევნილი მოსახლეობის ჩასახლების მხრივ ყველაზე დიდი ცენტრია და მათთან 

ენერგოეფექტურ და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია 

განსაკუთრებულ მიდგომას მოითხოვს. 

 

 

გარდა ტექნოლოგიების განვითარებასთან (ადგილობრივი), იმპორტთან და 

გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოთ განხილული ბარიერებისა, თითოეულ 

კონკრეტულ ტექნოლოგიასთან მიმართებაში არსებობს სპეციფიკური ბარიერები, 

რომლებიც გათვალსწინებული უნდა იყოს ენერგეტიკის მდგრაგი განვითარების გეგმის 

განხორციელების პროცესში შერჩეული და გამოყენებული ტექნოლოგიების 

შესაფასებლად. 

 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ბარიერები 

1. ცოდნის ნაკლებობა საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ და ხელმისაწვდომ თანამედროვე 

ენერგოეფექტურ და განახლებად ტექნოლოგიებზე; 

2. ცოდნის ნაკლებობა იმ ადგილობრივ გარემოებებზე, რომელშიც უნდა მოხდეს ამათუიმ 

ტექნოლოგიის ოპერირება (მაგალითად ენერგოეფექტური ნათურები არაეფექტური და 

ეკონომიკურად წამგებიანია იქ, სადაც ელექტროქსელი ძველი და გაუმართავია). ამ ტიპის 

შესწავლები დამატებით ღირებულებად აწვება ტექნოლოგიების ტრასფერის პროცესს; 

3. ცოდნის დეფიციტი ტექნოლოგიის გარემოსდაცვითი და სოციალური უკუჩვენების შესახებ. 

ტექნოლოგიების ტექნიკური და გარემოსდაცვით-სოციალური რისკების შესწავლას სჭირდება 

მიმღები მხარის მხრიდან ტექნოლოგიის კარგი ცოდნა, რათა სათანადოდ მოხდეს რისკის 

შეფასება და მინიმუმამდე დაყვანა; 
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4. სათანადო გამოცდილების მქონე ადგილობრივი კადრების არ არსებობა, რომლებიც შეძლებენ 

ამათუიმ ტექნოლოგიის სწორად შერჩევას ადგილობრივი პირობებისათვის და სათანადოდ 

ექსპლუატაციას. განსაკუთრებით ეს პრობლემაა მუნიციპალიტეტების და თვითმმართველი 

ქალაქების დონეზე; 

5. განახლებადი ტექნოლოგიები უმეტესწილად არაა საკმარისად მოქნილი და ადვილად 

ადაპტირებადი სხვადასხვა გარემოში.  უმეტეს შემთხვევებში მათი ადაპტირება ადგილობრივი 

პირობებთან დამატებით თანხებს და ცოდნას მოითხოვს. 

 

 

სამიზნე ჯგუფები და  მიზნები  

ქ. ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებულმა დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზმა 

გამოკვეთა შემდეგი სამიზნე ჯგუფები : 

 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და საკრებულოს 

წევრები; 

 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებული იძულებით 

გადაადგილებული პირები; 

 ქალაქზუგდიდის მოსახლეობა; 

 რეგიონში და ქალაქ ზუგდიდში მომქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები;  

 განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე კერძო სექტორი (მაგალითად, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გეოთერმული 

წყლების საბადოების მფლობელები, თხილის მწარმოებლები, ნახერხის 

მწარმოებლები და ა.შ.);  

 სასწვალო და კვლევითი ცენტრები.  

 

სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის 

მხრიდან ზუგდიდის მოსახლეობის ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება იმ მიზნით, 

რომ მოსახლეობისათვის ნათელი და გასაგები გახდეს ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების და განხორციელების მიზნები და 

ეფექტურად განხორციელების შემთხვევაში, მისგან მიღებული დადებითი 

გარემოსდაცვითი,  სოციალური და ეკონომიკური შედეგები. იმ ეტაპზე, როდესაც 

აუცილებელი გახდება მოსახლეობის და სხვადასხვა დაინტერესებული პირების 

გარკვეული ჩვევებისა და ქცევის შეცვლა, მაქსიმალური მხარდაჭერის მისაღწევად 

საჭიროა მათი ჩართულობა მოხდეს თვით გეგმის შემუშავების პროცესში. როგორც 

პრაქტიკა აჩვენებს, რაც უფრო მაღალია ადრეული ეტაპიდან პროცესში მოსახლეობის 

მონაწილეობა, მით მარტივი სამართავია და შედეგიანია განხორციელების ეტაპი და 

მაღალია საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. 
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ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების საწყის 

ეტაპზე საჭიროა ზუგდიდის მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით ქალაქში დასახლებულ 

იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან 

შეხვედრა (სადაც ყველაზე მეტად სავარაუდოა მომავალში ქცევის ცვლილებების 

საჭიროება.  მაგალითად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, სატრანსპორტო 

ორგანიზაციები, წყალმომარაგების სექტორი, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 

სექტორი) და კონსულტაციები, რათა მოხდეს ამ პროექტის განხორციელების 

აუცილებლობის, ასევე ქალაქის და მისი მოსახლეობის მიერ მისაღები შესაძლო 

სარგებლის განმარტება.  

კონსულტაციის დროს შესაძლოა გამოვლინდეს ახალი პროექტების იდეები. ამ 

ეტაპზე ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ორი ყველაზე საინტერესო და 

მნიშვნელოვანი მიზნობრივი ჯგუფი არის ა) დევნილები, რომელთა რაოდენობა ქალაქ 

ზუგდიდის მთლიანი მოსახლეობის 50%-ია და ბ) განახლებად ენერგეტიკაში 

(მწარმოებლები, მომხმარებლები) მოღვაწე კერძო სექტორი. როგორც ზემოთ აღინიშნა,  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და ქალაქ ზუგდიდის მიდამოებში არსებობს 

მნიშვნელოვანი გეოთერმული საბადოები, რომლის ტემპერატურა თითქმის ყველგან 100 
0C  აღწევს და თხილის პლანტაციები, რომლის ნაჭუჭი მაღალი თბოკალორიულობის 

შემცველია და ეფექტურად წვის შემთხვევაში მნიშვნელოვან სითბოს იძლევა. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი  ასევე მდიდარია ტყის რესურსითა და ნარჩენი ბიომასით (ნახერხი, 

სხვა ბიომასა).  

ქალაქ ზუგდიდის SEAP-ის განხორციელების პროცესში ცნობიერების ამაღლებისა 

და ადგილობრივი კადრების შესაძლებლობების გაძლიერების სტრატეგია შემდეგი 

საფეხურებისაგან შედგება: 

მოკლევადიანი სტრატეგია (2015-2017 წწ) 

1. ენერგოეფექტურობისა  და განახლებადი ენერგიის საკითხებთან  დაკავშირებით 

მოსახლეობის და განსაკუთრებით, ქალაქ ზუგდიდში დასახლებული იძულებით 

გადაადგილებული პირების დამოკიდებულების შესწავლა, ბარიერების გამოვლენა 

(საბაზისო სიტუაციის შესწავლა) და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება, 

რომელთა საფუძველზე მოხდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების დახვეწა ; 

2. ენერგოეფექტურობასა და განახლებადი ენერგიის საკითხებზე  სპეციალური 

მიზნობრივი პროგრამების  შემუშავება ქალაქ ზუგდიდში ჩასახლებული 

იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის, რომლებიც ნაწილობრივ 

სუბსიდირდებიან ენერგეტიკულ რესურსის მოხმარებაზე. მომხმარებელთა 

აღნიშნული ჯგუფის მიერ  ენერგიის დაზოგვა საკმაო თანხებს 

გამოუთავისუფლებს მუნიციპალიტეტს, რაც შესაძლოა სხვა სახის სოციალური 

დახმარების პროგრამებზე დაიხარჯოს; 
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3. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის განხორციელებაში განახლებადი 

ენერგიის (გეოთერმია, თხილის ნაჭუჭი, ნახერხი და სხვა ბიომასა) მწარმოებელი 

და მომხმარებელი კერძო სექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფა, როგორც 

ენერგოდამზოგავ და ეკონომიკურად მომგებიან ტექნოლოგიებზე ინფორმაციის 

მიწოდებით,ისე საზოგადოებრივი და კერძო სექტორების თანამშრომლობის 

პროგრამების შეთავაზებით; 

4. ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ინფორმირებულობის გაზრდა ქალაქის მიერ 

ენერგიის მოხმარების მდგრადობის უზრუნველყოფის უპირატესობებზე და 

პერსპექტიულობაზე და ამ ინიციატივის სოციალურ და ეკონომიკურ 

მომგებიანობაზე; 

5. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისა და გარე ადამიანური რესურსის 

მომზადება/ტრეინინგი ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის 

წარმატებით განხორციელებისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით; 

6. საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის და ქალაქში 

ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული პირების ცნობიერების ამაღლების  

უზრუნველსაყოფად. საინფორმაციო/საგანმანათლებლო/საილუსტრაციო 

მასალების მომზადება წარმატებული გამოცდილების და ქალაქების მწვანე გზით 

განვითარებისათვის რეკომენდირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ;  

7. მოსახლეობისათვის ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგეტიკული  

ღონისძიებებისა და ტექნოლოგიების უპირატესობების დემონსტრირება. 

გრძელვადიანი სტრატეგია (2017-2020წწ) 

 

1. გრძელვადიანი სტრატეგიის განახლება და სამოქმედო გეგმის მომზადება  

მოკლევადიანი სტრატეგიის განხორციელების პროცესში გამოვლენილი 

ბარიერების და მიღწეული წარმატებების გათვალისწინებით; 

 

2. დაინტერესებულ მხარეებთან (ქალაქის მოსახლეობა, ქ. ზუგდიდში დასახლებული 

იძულებით გადაადგილებული პირები, განახლებადი ენერგიის სფეროში აქტიური 

კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი) კონსულტაციების დაწყება 

შემზღუდავი ღონისძიებებისა და სტანდარტების შესახებ, რომლებიც უნდა 

განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა სხვადასხვა სექტორებში (შენობები, 

მშენებლობა, ტრანსპორტი, მუნიციპალური ნარჩენები, წყალარინება). 

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით იმ ბარიერების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას შემზღუდავი ღონისძიებებისა და სხვადასხვა 

ტიპის სტანდარტების დანერგვის პროცესში; 
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3. სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის ცნობიერების ასამაღლებელი და 

წამახალისებელი პროგრამების შექმნა და განხორციელება სტანდარტების (მაგ. 

ენერგოეფექტურობის და განახლებდი ენერგიის) შეუფერხებლად დანერგვის 

უზრუნველსაყოფად.
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ცხრილი 66. კადრების მომზადებისა და ცნობიერების ამაღლების სფეროში ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმის წარმატებით განსახორციელებლად  

ძირითადი 

სტრატეგიული მიზნები 

ძირითადი 

სამიზნე ჯგუფები 

განსახორციელებული 

ღონისძიებები 

პოტენციური 

წამყვანი ორგანიზაცია (ები) 

შედეგი პოტენციურ

ი დონორები 

Mმoklevadiani 

სტრატეგიული მიზნები (2015-

17) 

 ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი და 

საკრებულო 

 ქ. ზუგდიდის 

მოსახლეობა 

 ქ. ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები 

 

მოკლევადიანი სტრატეგიის 

ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს ქალაქის 

მმართველობის ინფორმირებულობას 

ქალაქის ენერგომოხმარების მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივაზე და მის 

სოციალურ და ეკონომიკურ 

მომგებიანობაზე, მაქსიმალურად 

უზრუნველყოს ქალაქის მოსახლეობის 

ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება; 

დაეხმაროს მათ ამ ინიციატივიდან 

სარგებლის მიღებაში და მოამზადოს 

სათანადო კადრები სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებისა და მონიტორინგის 

უზრუნველსაყოფად  

 ქ. ზუგდიდის  მერია  

 მერების შეთანხმების 

ეეროვნული 

კოორდინატორები 

საქართველოში 

(ენერგეტიკის 

სამინისტრო და გარემოს 

და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო) 

 მერების შეთანხმების და 

დაბალემისიებიანი 

განვითარების 

სტრატეგიის მომზადების 

ინიციატივების 

ფარგლებში მიმდინარე 

სხვადასხვა 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

პროგრამები 

 ქ. ზუგდიდის 

ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმა 

წარმატებულად არის 

განხორციელებული 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

აგრძელებს იგივე 

საქმიანობას 2020 წლის 

შემდგომაც 

 ზუგდიდის 

მოსახლეობა, მათ 

შორის  ქალაქში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები, 

ინფორმირებულია  

ქალაქის მთავრობის 

მიერ ამ პროცესის 

ფარგლებში 

წამოწყებული 

ინიციატივების შესახებ 

 ქ. ზუგდიდის 

მერია  

 მერების 

შეთანხმების 

ეროვნული 

კოორდინატორე

ბი 

საქართველოში 

(ენერგეტიკის 

სამინისტრო და 

გარემოს და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო) 

 მერების 

შეთანხმების და 

დაბალემისიანი 

განვითარების 

სტრატეგიის 

მომზადების 

ინიციატივების 

ფარგლებში 

მიმდინარე 

სხვადასხვა 

ადგილობრივი 

და 

საერთაშორისო 

პროგრამები 

 კლიმატის 

ცვლილების 
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შერბილებისა და 

განახლებადი 

ენერგიების, 

ასევე 

ენერგოეფექტურ

ობისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

პროცესების 

ხელშემწყობი 

საერთაშორისო 

დონორები 

1. კადრების მომზადება 

ქ. ზუგდიდისთვის  

ტექნიკური კადრების 

მომზადება, რომლებიც 

შეძლებენ კვალიფიციური 

სამუშაოს შესრულებას და 

რეკომენდაციების გაცემას 

მერების შეთანხმების პროცესის 

ტექნიკურად წარმატებულად 

განხორციელებისათვის 

 ქ. ზუგდიდის მერიის 

ტექნიკური ჯგუფი 

 მერიის მიერ შექმნილი 

სპეციალური 

სამსახური (ეს 

შესაძლებელია იყოს 

ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი), რომელიც 

მოემსახურება როგორც 

მერიას, ასევე 

მოსახლეობას, 

განსაკუთრებით ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირებს და 

განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორს. 

 ქ. ზუგდიდის მერიაში ან მის გარეთ 

სპეციალური ტექნიკური 

ჯგუფის/სამსახურის შექმნა, რომელიც 

მოემსახურება როგორც მერიას 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა 

და მონიტორინგის პროცესში, ასევე 

იმუშავებს ქალაქის მოსახლეობასთან, 

განსაკუთრებით ქ. ზუგდიდში 

დასახლებული იძულებით 

გადაადგილებულ პირებსა და  კერძო 

სექტორთან თანამედროვე 

ტექნოლოგიების შეთავაზებაზე 

 ტექნიკური ჯგუფის მომზადების 

პროგრამის შემუშავება. პროგრამა, 

როგორც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს 

მდგრადი ენერგეტიკის, კლიმატის 

ცვლილების შერბილების 

ღონისძიებების, ევროკავშირის 

დირექტივებს, მერების შეთანხმების 

მოთხოვნებს და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ანალიზს მათი 

დანერგვის წინაშე არსებული 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ენერგეტიკის სამინისტრო 

 გარემოსა  და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 მერების შეთანხმების 

პროცესის 

წარმომადგენელი 

საქართველოში 

(ა„ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი“) 

 მომზადებულია 

პროგრამა და 

სახელმძღვანელო 

მერიის ტექნიკური 

ჯგუფისათვის 

კადრების 

მოსამზადებლად 

 კადრები 

მომზადებულია და 

შერჩეულია კონკურსის 

წესით 

 მკაფიოდაა გაწერილი  

მათი უფლება-

მოვალეობები და 

სამუშაო პროგრამა, 

რომელიც 

ითვალისწინებს 

როგორც მერიის 

დახმარებას, ასევე 

მოქალაქეებთან და 

კერძო სექტორთან 

მუშაობას 

 ტექნიკური ჯგუფი 

 ზუგდიდის 

მერია 

 EC-LEDS 

პროექტი 

 USAID 

 GIZ 

 EU 
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ბარიერების ანალიზის კუთხით 

 ტექნიკური ჯგუფისათვის 

სახელმძღვანელოების მომზადება 

 ტექნიკური ჯგუფის ჩართვა გაცვლით 

პროგრამებსა და სხვადასხვა 

საინფორმაციო ქსელებში 

საერთაშორისო გამოცდილების 

მიღების მიზნით 

 ტექნიური ჯგუფისათვის შესაფერისი 

სავარაუდო კანდიდატების  ჩართვა 

SEAP-ის მომზადების პროცესში 

ადრეულ ეტაპზევე  

აქტიურადაა ჩართული 

გაცვლით პროგრამებსა 

და საერთაშორისო 

ქსელებში უახლესი 

ინფორმაციის 

მისაღებად 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე და 

მიდგომებზე 

ენერგეტიკის 

სექტორში 

 ტექნიკური ჯგუფი 

მზადაა მოუმზადოს 

საჭირო კადრები კერძო 

სექტორს 

2. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირებულობა 

საზოგადოების 

მაქსიმალური 

ინფორმირებულობა და 

ცნობიერების ამაღლება 

ენერგოეფეტური 

ღონისძიებების შესახებ (?). ამ 

პროცესში საზოგადოება 

მიმღები უნდა იყოს 

სოციალური და ეკონომიკური 

კეთილდღეობისა, რომელიც 

ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების პროცესში 

მიიღწევა 

ცნობიერების 

ამაღლების პირველ ეტაპზე 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

ძირითადი მიმართულება 

იქნება შენობებში 

ენერგოეფექტურობის 

 ბინათმფლობელთა 

ამხანაგობები 

 ლტოლვილთა 

დასახლებებში 

არსებული 

მობინადრეთა 

გაერთიანებები 

 არასამთავრობო 

სექტორი 

 სხვა საზოგადოებრივი 

გაერთიანებები 

 ქალაქის მოსახლეობისათვის, მათ 

შორის ქ. ზუგდიდში დასახლებული 

იძულებით გადაადგილებული 

პირებისთვის საინფორმაციო მასალის 

მომზადება იმ ღონისძიებებსა და 

ტექნოლოგიებზე, რომლებიც 

გააუმჯობესებს მოსახლეობის 

საცხოვრებელ გარემოს და დაზოგავს 

მათ დანახარჯს ენერგიის მოხმარებაში 

 ქალაქის მოსახლეობისთვის 

საინფორმაციო მასალის მომზადება ქ. 

ზუგდიდის შესახებ (მაგ.: თუ რა 

პოტენციალი აქვს ქალაქს 

ენერგოეფექტურობის და მწვანე 

განვითარების თვალსაზრისით,  და 

როგორ შეუძლია მოსახლეობის ხელი 

შუწყოს ამ მპროცესებს)  

 ქალაქის მოსახლეობისთვის 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 არასამთავრობო სექტორი 

 

 ქ. ზუგდიდის  

მოსახლეობისათვის 

მომზადებულია 

სატელევიზიო 

რგოლები და 

საინფორმაციო 

ბუკლეტები ბაზარზე 

არსებული ტექნ 

ოლოგოებისა და მათი 

გამოყენების 

უპირატესობების 

შესახებ 

 განხორციელებულია 

რამდენიმე 

(წელიწადში 2) 

საპილოტე პროექტი 

მოსახლეობის 

მაქსიმალური 

ჩართულობის 

უზრუნველყოფით 

 ზუგდიდის 

მერია 

 USAID 

 GIZ 

 EU 
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ღონისძიებების შესახებ 

ქალაქის მოსახლეობისათვის, 

განსაკუთრებით ქ. ზუგდიდში 

დასახლებული იძულებით 

გადაადგილებული 

პირებისთვის კონსულტაციების 

გაწევა და უახლესი 

ინფორმაციის მიწოდება 

ბაზარზე არსებულ 

ტექნოლოგიებზე და 

განსაკუთრებით, მათი 

დანერგვის, მსოფლიოში 

არსებულ,  საუკეთესო 

პრაქტიკაზე.  

 

 

 

საინფორმაციო მასალის მომზადება 

„მერების შეთანხმების“ ხელმომწერი 

ქალაქების მიერ  გატარებული 

ენერგოეფექტური ღონისძიებების და 

მათი შედეგების შესახებ  

 მოსახლეობასთან  და განსაკუთრებით 

ქ. ზუგდიდში დასახლებული 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირებთან სისტემატური შეხვედრები 

და  ამხანაგობებში აგიტატორების 

მომზადება 

 მოსახლეობის ჩართვა საპილოტე 

პროექტების მომზადებისა და 

განხორციელებბის პროცესში 

 

 

3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და საკრებულოს წარმომადგენლების  ინფორმირებულობის გაზრდა  

ადგილობრივი 

ხელმძღვანელობის 

ინფორმირებულობის გაზრდა 

ქალაქის მიერ ენერგიის 

მოხმარების მდგრადობის 

უზრუნველყოფის 

უპირატესობებზე და 

პერსპექტიულობაზე, ასევე ამ 

ინიციატივის სოციალურ და 

ეკონომიკურ მომგებიანობაზე 

 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ქ. ზუგდიდის 

საკრებულო 

 მერიისა და საკრებულოს 

წარმომადგენლებისთვის 

საინფორმაციო სემინარების ჩატარება 

ქალაქის მიერ ენერგიის მოხმარების 

მდგრადობის უზრუნველყოფის 

უპირატესობებზე და 

პერსპექტიულობაზე. 

 მერიისა და საკრებულის 

თანამშრომლების მონაწილეობის 

ხელშეწყობა ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე მოწყობილ 

მერების შეთანხმების პროცესთან 

დაკავშირებულ  შეხვედრებსა და 

კონფერენციებზე 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ქ. ზუგდიდის საკრებულო 

 რეგიონული 

ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი 

 მომზადებულია 

საილუსტრაციო 

მასალები 

საინფორმაციო 

შეხვედრის 

ჩასატარებლად 

 ჩატარებულია 

საინფორმაციო 

შეხვედრა (წელიწადში 

მინიმუმ 2) 

 მოწვეულია 

ევროკავშირის და სხვა 

დონორი ქვეყნების 

ექსპერტები 

 EC-LEDS 

 USAID 

 EU-COM 

 GIZ 

 Partnership for 

mitigation 

 სათბურის 

გაზების 

შემცირების 
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 მასმედიის წარმომადგენლების ჩართვა 

მერების შეთანხმების ფარგლებში 

მოწყობილ მაღალი დონის 

შეხვედრებზე და ამ გზით 

საზოგადოების მაქსიმალურად 

ინფორმირებულობა მიმდინარე 

პროცესებზე   

 მერების შეთანხმების ფარგლებში 

გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესის უზრუნველყოფა 

დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციებით.  

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე და 

მიდგომებზე 

სემინარების 

ჩასატარებლად 

 მასმედიის 

საშუალებებით 

გაშუქებულია 

მიღებული 

გადაწყვეტილებები და 

განხილული 

პროექტები და 

ღონისძიებები 

 მერიისა და 

საკრებულოს 

წარმომადგენლები 

სრულად არიან 

ჩართულები, როგორც 

ქვეყანაში ასევე 

საერთაშორისო 

დონეზე მიმდინარე 

პროცესებში 

   მერიის ინტერნეტ 

გვერდზე მუდმივად 

განახლებული 

ინფორმაციაა 

მიმდინარე 

პროცესებზე და 

პროეტებზე 

პროექტები 

 კლიმატის 

ცვლილების 

შესახებ 

საქართველოს 

ეროვნული 

შეტყობინებები 

 

 

გრძელვადიანი 

მიზნები (2017-2020) 

 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ქ. ზუგდიდის 

საკრებულო 

 ქ. ზუგდიდის 

მოსახლეობა 

 ქ. ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გრძელვადიანი  სტრატეგიის ძირითადი 

მიზანია კერძო სექტორის ჩართვა 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

გეგმის მიზნების მიღწევაში და 

გამოვლენილი ბარიერების დაძლევაში, 

საინფორმაციო კამპანიის წარმართვა, 

სამიზნე ჯგუფების  მაქსიმალური 

ინფორმირება ამკრძალავი ღონისძიებების 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ქ. ზუგდიდის საკრებულო 

 ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი 

 კერძო სექტორის 

საინიციატივო ჯგუფი 

 CoM-ის პროგრამები და 

პროექტები 

 ქ. ზუგდიდის 

ხელმძღვანელობა 

მზადაა ახალი 

სტანდარტებისა და 

გარკვეული 

შემზღუდავი 

ღონისძიებების 

განსახორციელებლად 
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გადაადგილებული 

პირები 

 განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი  

 არასამთავრობო 

სექტორი 

და სტანდარტების შესახებ, ცნობიერების 

ამაღლება შემზღუდავი ღონისძიებებისა და 

სტანდარტების როლზე ენერგეტიკის 

მოხმარების მდგრადობის 

უზრუნველყოფაში 

ევროკავშირის 

დირექტივებთან 

მოახლოებისა და 

მერების ინიციატივის 

მხარდაჭერის 

პროცესში 

 მოსახლეობა, 

განსაკუთრებით ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები, და 

განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი გაგებით 

ხვდება აღნიშნული 

ღონისძიებების 

გატარების 

აუცილებლობას 

 

1. ქ. ზუგდიდში დასახლებული იძულებით გადაადგილებული პირების ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის მიზნების 

მიღწევაში 

დევნილი 

მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება ენერგოდამზოგი 

ტექნოლოგიების შესახებ; 

საინფორმაციო და 

საილუსტრაციო მასალების 

მომზადება ქცევის ნორმების 

ცვლილების წარმატებულ 

პრაქტიკაზე, საინფორმაციო 

 ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 

 ლტოლვილთა 

დასახლებებში 

არსებული 

მობინადრეთა 

გაერთიანებები 

 სხვადასხვა ტიპის 

ენერგომომხმარებლები 

 ქ. ზუგდიდის მდგრადი ენერგეტიკის 

განვითარების სამოქმედო გეგმაში 

ასახული პრიორიტეტული სფეროებისა 

და მიმართულებების შესაბამისად 

კონკრეტული სამიზნე ჯგუფის, 

კერძოდ, დევნილ მოსახლეობაზე  

მორგებული საკომუნიკაციო გეგმის 

შემუშავება/განხორციელება 

 წამახალისებელი მექანიზმების შექმნა 

 ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 

 ლტოლვილთა 

დასახლებებში არსებული 

მობინადრეთა 

გაერთიანებები 

 

 სამიზნე 

ჯგუფებისათვის 

მომზადებულია 

საინფირმაციო და 

საილუსტრაციო მასალა 

საუკეთსო პრაქტიკის 

შესახებ 

 სპეციალური 

პროგრამებია 

EU-COM და 

მისი სხვადასხვა 

პროგრამები 

ზუგდიდის 

მერია 

EC-LEDS -

პროცესი 
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მასალის მომზადება ქალაქების 

მწვანე გზით 

განვითარებისათვის 

რეკომენდირებულ 

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

და მათი ასოციაციები 

 არასამთავრობო 

სექტორი 

 კერძო სექტორი 

აღნიშნული სამიზნე ჯგუფისთვს  

 

მომზადებული 

იძულებით 

გადაადგილებულთა 

კომპაქტურად 

დასახლებული 

რაიონებისათვის 

 

Green 

Economy-პროგრამები 

2. ქ. ზუგდიდის მოსახლეობის ქცევის წესის შეცვლა   

მოსახლეობის ქცევის 

(ცხოვრების წესის) შეცვლაზე 

ორიენტირებული ქმედებების 

განხორციელება. . ქალაქის 

მოსახლეობის ჩართულობის 

გაზრდა ახალ ტექნოლოგიებზე 

(შენობების 

ენერგოეფექტურობა, კერძო 

მანქანები, ნაეჩენის წარმოქმნა 

და სხვ) ცნობიერების 
ამაღლების პროცესის 

გაძლიერებით. საინფორმაციო 

და საილუსტრაციო მასალების 

მომზადება ქცევის ნორმების 

ცვლილების წარმატებულ 

პრაქტიკაზე, საინფორმაციო 

მასალის მომზადება ქალაქების 

მწვანე გზით 
განვითარებისათვის 

რეკომენდირებულ 
თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. 

 ბინათმფლობელთა 

ასოციაციები 

 კერძო ავტომობილების 

მფლობელები 

 სხვადასხვა ტიპის 

ენერგომომხმარებლები 

და მათი ასოციაციები 

 არასამთავრობო 

სექტორი 

 კერძო სექტორი 

 ქ. ზუგდიდის მდგრადი ენერგეტიკის 

განვითარების სამოქმედო გეგმაში 

ასახული პრიორიტეტული სფეროებისა 

და მიმართულებების შესაბამისად 

კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების 

გამოყოფა (მაგ: საბავშო ჯგუფები, 

კერძო ავტომობილების მფლობელები, 

კერძო სექტორი, მუნიციპალური 

შენობები, იძულებით 

გადაადგილებული პირები და ა.შ) და 

მათზე მორგებული საკომუნიკაციო 

გეგმის შემუშავება/განხორციელება. 

 თუკი გავითვალისწინებთ, რომ მსგავსი 

საკომუნიკაციო პროცესების დიდი 

გამოცდილება ამ ეტაპზე 

თვითმმართველობას არ გააჩნია. საწყის 

ეტაპზე მაინც, სასურველი იქნება მასში 

მოწვეული ექსპერტების ჩართვა.  

 წამახალისებელი მექანიზმების შექმნა 

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის 

(მაგალითად იმ ბინათმესაკუთრეათა 

ამხანაგობებისათვის, რომლებიც 

ყველაზე მეტად დაზოგავენ ენერგიას);  

 

 ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 

 არასამთავრობო სექტორი 

 მასმედიის საშუალებები 

 იდენტიფიცირებულია 

ინტერესთა/სამიზნე 

ჯგუფები 

 სამიზნე 

ჯგუფებისათვის 

მომზადებულია 

საინფირმაციო და 

საილუსტრაციო 

მასალა საუკეთსო 

პრაქტიკის შესახებ 

 მომზადებულია 

სხვადასხვა სარეკლამო 

რგოლები ქცევის 

ცვლილების 

ბარიერებსა და 

წარმატებებზე 

 შექმნილია 

წამახალისებელი 

მექანიზმები, 

პროექტები და 

პროგრამები, 

რომლებიც ხელს 

შეუწყობენ ქალაქის 

მოსახლეობისა და 

სტუმრების ქცევის 

შეცვლას ენერგეტიკის 

ეკონომიური 

EU-COM და 

მისი სხვადასხვა 

პროგრამები 

ზუგდიდის 

მერია 

EC-LEDS -

პროცესი 

Green 

Economy-პროგრამები 
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მოხმარების და სუფთა 

ტექნოლოგიების 

სასარგებლოდ 

 

3. კერძო სექტორის ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის მიზნების მიღწევაში 

ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების გეგმის 

განხორციელებაში კერძო 

სექტორის ჩართულობის 

გაძლიერება მათთვის 

ენერგოდამზოგ და 

ეკონომიკურად მომგებიან 

ტექნოლოგიებზე ინფორმაციის 

მიწოდებით, საზოგადოებრივი 

და კერძო სექტორების 

თანამშრომლობის პროგრამების 

შეთავაზებით 

 განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი 

 კერძო სექტორის 

საინიციატივო ჯგუფი 

 ბიომასის (თხილის 

ნაჭუჭი, ნახერხი, 

სოფლის მეურნეობის 

ნარჩენი, 

ტყეთსარგებლობის 

შედეგად მიღებული 

ბიომასის ნარჩენები) 

 ენერგოფორუმის დაარსება. 

აღნიშნული ფორუმის ერთ-ერთი 

მთავარი მიზანი უნდა იყოს  

დაინტერესებული მხარეების 

გაერთიანება და ერთობლივი მუშაობა 

ენერგოდამზოგი ღონისძიებების 

მიმართულებით; 

 განახლებადი ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო სექტორის 

დაინტერესება ინოვაციური 

ტექნოლოგიების გამოყენებაში 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი 

მექანიზმებით (მაგ. ადგილობრივი 

გადასახადებისა და მოსაკრებლების 

ფარგლებში გარკვეული შეღავათების 

დაწესება იმ კომპანიებისათვის ვინც 

ენერგოეფექტურ და ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებ დანერგავს); 

  სასწავლებლებისა და განახლებადი 

ენერგიების სფეროში დასაქმებული 

კერძო სექტორისათვის სტიმულის 

შექმნა კვლევა-განვითარების 

სამუშაოების წარმოებისათვის; 

 განახლებადი ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო სექტორისათვის 

საკონსულტაციო მომსახურების 

უზრუნველყოფა რისკების შემცირების 

მიზნით; 

 ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის 

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი 

 განახლებადი ენერგიების 

სფეროში დასაქმებული 

კერძო სექტორი 

 არასამთავრობო სექტორი 

 

 ენერგოფორუმი 

ტარდება წელიწადში 

ორჯერ  

 შემუშავებულია 

განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორის 

წამახალისებელი 

მექანიზმები ახალი 

ტექნოლოგიების 

განვითარებისა და 

დანერგვის პროცესებში 

ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად; 

 ჩამოყალიბებულია 

ენერგოეექტურობის და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი, რომელიც 

უზრუნველყოფს 

კონსულტაციებს ახალ 

ტექნოლოგიებზე 

  განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორისათვის 

შექმნილია 

ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებული 

ზუგდიდისმერია 

განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი 

EU COM 

GEF 

UNFCCC-ის 

პროგრამები 
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ხელშემწყობი სხვადასხვა ტიპის 

ფონდების ჩამოყალიბება ახალი 

ტექნოლოგიების ადაპტაციის 

რისკების შესამცირებლად; 

 განახლებადი ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო სექტორის 

საინიციატივო ჯგუფის შექმნის 

ხელშეწყობა, რომელიც ხელს 

შეუწყობს ამ სექტორის მაქსიმალურ 

ჩართვას მერების შეთანხმების 

პროცესებში 

რისკების გადამზღვევი 

ფონდი (ები) 

 შექმნილია სხვადასხვა 

სექტორში 

საინიციატივო 

ჯგუფები, რომლებიც 

ძირითადი რგოლია 

სახელმწიფოსა და 

კერძო სექტორს შორის 

 განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორის 

წარმომადგენლები 

ჩართულები არიან 

საერთაშორისო 

პროცესებში, 

გართიანებებსა და 

პროფესიულ ქსელებში 

 

4.  დაინტერსებულ მხარეებთან კონსულტაციების გაძლიერება შემზღუდავი ღონისძიებების და სტანდარტების შემოტანის პროცესში 

დაინტერესებულ 

მხარეებთან (ქალაქის 

მოსახლეობა,  ქალაქში 

დასახლებული იძულებით 

გადაადგილებული პირები, 

განახლებადი ენერგიების 

სფეროში დასაქმებული კერძო 

სექტორი, არასამთავრობო 

სექტორი) კონსულტაციების 

გაძლიერება ა ამკრძალავი 

ღონისძიებებისა და 

სტანდარტების შესახებ, 

რომლებიც მუნიციპალიტეტმა 

უნდა განახორციელოს  

 ქ. ზუგდიდის მერია 

 ქ. ზუგდიდის 

საკრებულო 

 ქ. ზუგდიდის 

რეზიდენტები/ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები 

 ქ. ზუგდიდში  მოქმედი 

განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

 ქალაქის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმაში განხილული 

სექტორებისათვის შემუშავებულ 

სტანდარტებსა და შემზღუდავ 

ღონისძიებებზე მაქსიმალური 

განმარტებების მიცემა მოსახლეობის, 

განახლებადი ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო სექტორის  სხვა 

სამიზნე ჯგუფებისათვის  

 სათანადო საინფორმაციო რგოლებისა 

და გადაცემების მომზადება, 

რომლებიც განმართავენ აღნიშნული 

ღონისძიებების გატარების შემდგომ 

 ზუგდიდის მერია 

 ენერგოეფექტურობისა და 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

რეგიონული ცენტრი 

 განახლებადი ენერგიების 

სფეროში დასაქმებული 

კერძო სექტორის 

საინიციატივო ჯგუფები 

 არასამთავრობო სექტორი 

 კადრები, რომლებიც 

სისტემატურად 

იმუშავებენ სამიზნე 

ჯგუფებთან 

მომზადებულია 

 სისტემატურად 

მიმდინარეობს 

განმარტებები და 

კონსულტაციები იმ 

შემზღუდავ 

ღონისძიებებზე და 

სტანდარტებზე, 

რომელთა 

ზუგდიდის მერია 

ზუგდიდის 

საკრებულო 
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სხვადასხვა სექტორებში 

(მშენებლობა, ტრანსპორტი, 

ნარჩენის წარმოქმნა) 

 

სექტორი  

 არასამთავრობო 

სექტორი 

მიღებულ სოციალურ და 

გარემოსდაცვით სარგებელს 

 აუცილებელია იმ აქტივისტების 

მომზადება/დატრეინინგება ვინც  

ყოველდღიურად უშუალოდიმუშავებს 

აღნიშნულ სამიზნე ჯგუფებთან 

 

განხორციელება 

აუცილებელია 

ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმის 

განსახორციელებლად, 

მოსახლეობასთან; 

განსაკუთრებით ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებულპირე

ბსა და სხვადასხვა 

მიზნობრივ 

ჯგუფებთან აქტიურად 

მუშაობს 

არასამთავრობო 

სექტორი 

 მასმედია აქტიურადაა 

ჩართული განხილული 

ღონისძიებების 

სიციალური და 

გარემოსდაცვითი 

სარგებლის 

განმარტებით 

(კლიპები, საუბრები და 

ა.შ. 

4 . . ბარიერების იდენტიფიცირება დაინტერსებულ მხარეებთან კონსულტაციებით 

დაინტერესებულ 

მხარეებთან კონსულტაციებით 

იმ ბარიერების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც 

შეიძლება წარმოიქმნას 

ამკრძალავი ღონისძიებებისა და 

სხვადასხვა ტიპის 

 ქ. ზუგდიდის  მერია 

 ქ. ზუგდიდის 

საკრებულო 

 ქ. ზუგდიდის 

რეზიდენტები/ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

 ქალაქის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმაში განხილული 

სექტორებისათვის შემუშავებულ 

სტანდარტებსა და შემზღუდავ 

ღონისძიებებზე მოსახლეობასთან (მათ 

შორის ქ. ზუგდიდში დასახლებული 

იძულებით გადაადგილებული 

 ზუგდიდის მერია 

 ზუგდიდის საკრებულო 

 მომზადებულია 

ჯგუფები 

(განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორის 

საინიციატივო ჯგუფი, 

ქ. ზუგდიდის მერია 
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სტანდარტების დანერგვის 

პროცესში 

 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები 

 განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი  

 არასამთავრობო 

სექტორი 

 

პირებთან) კონსულტაციების 

პროცესში ბარიერების გამოვლენა 

 გამოვლენილი ბარიერების დაძლევის 

ღონისძიებების შემუშავება ასევე 

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან 

კონსულტაციებით 

არასამთავრობო 

სექტორი, მასმედია) 

კონსულტაციების 

ჩასატარებლად 

 SEAP-ში განხილული 

თითოეული 

სექტორისათვის 

გამოვლენილია 

ბარიერები 

 სამიზნე ჯგუფებთან 

ერთად შემუშავებულია 

გამოვლენილი 

ბარიერების დაძლევის 

ღონისძიებები 

5. გადაწყვეტილების მიმღებთა, საზოგადოებრივი და განახლებადი ენერგიის სფეროში დასაქმებული კერძო სექტორის წარმომადგენელთა 

ცნობიერების ამაღლება შემზღუდავი ღონისძიებებისა და სტანდარტების როლზე ენერგეტიკის მოხმარების მდგრადობის უზრუნველყოფაში 

სხვადასხვა სამიზნე 

ჯგუფებისათვის ცნობიერების 

ასამაღლებელი და  

წამახალისებელი პროგრამების 

შექმნა და განხორციელება 

სტანდარტების (მაგ. 

ენერგოეფექტურობის) 

შეუფერხებლად დანერგვის 

უზრუნველსაყოფად 

ეს ნაწილი უფრო 

იმუშავებს  გადაწყვეტილების 

მიმღებთა და 

განმახორციელებელთა 

ინფორმირებულობის ზრდაზე 

და მათ მომზადებაზე 

აღნიშნული პროცესებისათვის 

 ქ. ზუგდიდის  მერია 

 ქ. ზუგდიდის 

საკრებულო 

 ქ. ზუგდიდის 

რეზიდენტები/ქ. 

ზუგდიდში 

დასახლებული 

იძულებით 

გადაადგილებული 

პირები 

 განახლებადი 

ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო 

სექტორი 

 გადაწყვეტილების მიმღებთა და 

განმახორციელებელთა ინფორმირება 

საერთაშორისო წარმატებულ და 

წარუმატებელ პრაქტიკაზე 

 გადაწყვეტილების მიმღებთა და 

განმახორციელებელთა მონაწილეობა 

მერების შეთანხმების და 

დაბალემისიებიანი განვითარებისადმი 

მიძღვნილ საერთეაშორისო 

პროცესებში 

 გადაწყვეტილების მიმღებთა და 

განმახორციელებელთათვის 

საინფორმაციო მასალის შექმნისას 

შემზღუდავ ღონისძიებებზე და ახალ 

სტანდარტებზე ყურადღება უნდა 

 ზუგდიდის  მერია 

 CoM-ის პროგრამები და 

პროექტები 

 გადაწყვეტილების 

მიმღებები  და 

განმახორციელებლები 

ჩართული და კარგად 

ინფორმირებულები 

არიან მიმდინარე 

საერთაშორისო 

პროცესებზე, 

საქართველოს 

ვაალდებულებებზე 

კლიმატის ცვლილების 

და 

ენერგოეფფეტურობის 

მიმართულებით 

 მომზადებულია 

საინფორმაციო 

საქართველ

ოს მთავრობა 

EC-LEDS 

EU-CoM 

GIZ 

Clima East 

და სხვ. 

მომავალში 

შემოთავაზებული 

პროგრამები 
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 გამახვილდეს და წინ წამოიწიოს  

ენერგეტიკის მდგრადი მოხმარების 

აუცილებლობა საქართველოს 

ენერგომომარაგების 

დამოუკიდებლობის 

უზრუნველსაყოად;  

 მოსახლეობისათვის შემზღუდავ 

ღონისძიებებზე და ახალ 

სტანდარტებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების გაშუქების დროს 

მასმედიის საშუალებით, ყურადღება 

უნდა გამახვილდეს და წინ წამოიწიოს  

სოციალური და გარემოსდაცვითი 

საკითხები, ტურიზმის ხელშეწყობა 

 განახლებადი ენერგიების სფეროში 

დასაქმებული კერძო სექტორისათვის 

შემზღუდავ ღონისძიებებზე და ახალ 

სტანდარტებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების გაშუქების დროს 

მასმედიის საშუალებით, ყურადღება 

უნდა გამახვილდეს და წინ წამოიწიოს 

ეკონომიკური ეფექტი გრძელვადიან 

პერსპექტივაში   

პაკეტები სადაც 

მერების შეთანხმების 

პროცესი კარგადაა 

გაანალიზირებული 

ევროკავშირის 

დირექტივების 

შესრულების 

კონტექსტში 

 შექმნილია კარგი 

პრაქტიკის 

სახელმძღვანელოები 

 აუცილებელი იქნება ამ 

პროცესში უცხოელი 

კონსულტანტების 

ჩართვა 
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განხორციელების ეტაპები  

 

 ამ სტრატეგიას, როგორც ქალაქის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემადგენელ 

ნაწილს, ამტკიცებს და მის შესრულებას მონიტორინგს უწევს ქალაქ ზუგდიდის 

საკრებულო; 

 სტრატეგიის განახლებაზე და განხორციელებაზე პასუხისმგებელია ქალაქ 

ზუგდიდის მერია; 

 სტრატეგიის განხორციელებისა და მონიტორინგისათვის საჭირო ადგილობრივი 

კადრების მომზადებაზე პასუხისმგებელი შესაძლებელია გახდეს  

„ენერგოეფექტურობისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების რეგიონული ცენტრი“, 

რომლის ჩამოყალიბებაზეც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მსჯელობა. თუმცა, ამ იდეის 

განხორციელებამდე ამ პროცესებს ხელი უნდა შეუწყოს მერების შეთანხმების 

კოორდინატორმა სამინისტროებმა და ამ მიზნით ასევე გამოყენებული იქნება 

მერების ინიციატივის ფარგლებში მიმდინარე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო 

პროგრამები. 
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11.  მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება 

ქალაქ ზუგდიდის  ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის 

შესრულებასა და სათბურის გაზების ემისიების შემცირებაზე მონიტორინგის ღონისძიებების 

დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ 

განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმები საქართველოს 

კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, თუ როგორი იქნება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს შიდა ორგანიზაციული 

სტრუქტურა, რომელიც ამ მონიტორინგის გეგმის მომზადების პროცესში განხილვის 

სტადიაშია.   თვითმმართველი ერთეულების განვითარების პროცესში დიდი მნიშვნელობა 

ექნება იმას, თუ რამდენად ეფექტურად მოხდება ადგილობრივი ფინანსური და ადამიანური 

რესურსების განვითარება და ზრდა. საჭირო რესურსების სიმწირე და შესაბამისი ტექნიკური 

უნარ-ჩვევების და ცოდნის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბარიერი ქალაქების 

მიერ ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმების მომზადებისა და 

შესრულებისათვის. 

აქედან გამომდინარე, ამ გარდამავალ ეტაპზე, მონიტორინგის გეგმის მომზადების 

პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი შესრულების რამდენიმე ვარიანტი და ამ 

ეტაპზე, შესაძლოა ყველაზე ეფექტური იყოს ფუნქციების სწორი გადანაწილება და უფლება-

მოვალეობების მკაფიო გამიჯვნა და გადანაწილება, როგორც მუნიციპალიტეტის შიდა 

სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ასევე გარე რესურსზეც. ანუ ეს მიდგომა გულისხმობს 

მონიტორინგის მიზნით შიდა და გარე რესურსების ერთობლივ გამოყენებას. 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესმა აჩვენა, რომ ისევე როგორც საქართველოს 

სხვა ქალაქებისათვის, ქალაქ ზუგდიდისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას 

წარმოადგენს საბაზისო წლის ემისიების ინვენტარიზაციისათვის საჭირო ენერგომახმერების 

მონაცემების მოპოვება სხვადასხვა სექტორებიდან. ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს 

ემისიების შესაფასებლად საჭირო ზოგიერთი მონაცემის აღრიცხვის სისტემა, რადგან ისინი 

არ გამოიყენება ეკონომიკური პარამეტრების შესაფასებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში, 

გარკვეულ საინფორმაციო ბაზებში არსებული მონაცემები საჭიროებს დამატებით 

დამუშავებას, რისი გაკეთებაც მხოლოდ მონაცემთა წყაროს მფლობელს შეუძლია, რადგან 

ბაზებში ინახება მნიშვნელოვანი კომერციული და კონფიდენციალური ინფორმაცია, 

რომელთანაც გარეშე პირების დაშვება ვერ მოხდება. მონიტორინგის ანგარიშისათვის საჭირო 

მონაცემთა მოპოვებასა და შეგროვებაზე მნიშვნელოვანი დროითი და ადამიანური რესურსი 

იხარჯება, რადგან სტატისტიკის წარმოების სისტემა ადგილობრივ დონეზე 

(მუნიციპალიტეტებში) არაა ორგანიზებული, განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში, 

რომლებიც ახლახან გახდნენ დამოუკიდებელი, თვითმმართველი ქალაქები, როგორიცაა 

ზუგდიდი.  
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როგორც წესი, გარდა გამონაკლისი დიდი ქალაქების მუნიციპალიტეტებისა 

ადგილზე არ არსებობს სტატისტიკის სამსახურები, რაც, როგორც ზემოთ ითქვა, 

მნიშვნელოვნად აფერხებს არა მხოლოდ ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების პროცესს და მნიშვნელოვან დაბრკოლებად განიხილება  მონიტორინგის 

პროცესისთვისაც, არამედ მნიშვნელოვანი ბარიერია თვითმმართველი ქალაქის ეკონომიკის 

განვითარების გზაზე. 

მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგის ნაწილში განხილულია მონიტორინგის  წარმოების მეთოდოლოგია, 

რომელიც მაქსიმალურადაა გათვლილი არსებული ბარიერების გვერდის ავლაზე. ერთ-ერთი 

ასეთი ღონისძიებაა საბაზისო სცენარის მონიტორინგისათვის აუცილებელ მონაცემთა 

რეესტრის განსაზღვრაა, რომლის რეგულარულ გამოთხოვას, შეჯამებასა და 

სისტემატიზაციას  განახორციელებს ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმის განხორციელების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სამსახური78. 

მონიტორინგის, შემოწმებისა და ანგარიშგების განხორციელება  უნდა მიმდინარეობდეს 

მნიშვნელოვანი დროითი დანაკარგების გარეშე, ხელთ არსებული მონაცემების 

რეგულარული განახლების საფუძველზე. 

შიდა მონიტორინგისა და ანალიზის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქ 

ზუგდიდის მერიის შესაბამის სამსახურს გააჩნდეს პროგრამული უზრუნველყოფა (მარტივი 

მოხმარების პრინციპზე აგებული, რომელთან მუშაობაც შესაბამისი დარგის საფუძვლიანი 

ცოდნის გარეშეც იქნება შესაძლებელი), რომელიც BAU (ტრადიციული გზით განვითარების 

სცენარი) მიდგომის საფუძველზე გამოთვლის საბაზისო სცენარის ემისიებს და 

შემცირებული ემისიების რაოდენობას, როგორც ცალკეული ღონისძიებებისათვის, ასევე 

ჯამურად. მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფის ეფექტური გამოყენებისათვის 

აუცილებელი იქნება ადგილობრივი კადრების მომზადება. 

სამოქმდო გეგმის განხორციელებაზე მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშების 

მომზადების დროს, რისი ვალდებულებაც გამომდინარეობს „მერების შეთანხმების“ 

ინიციატივის პირობებით, შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს მოწვეული 

ექსპერტის/ექსპერტების ჩართვა მონიტორინგის პროცესში, სულ მცირე პირველი 

სავალდებულო ანგარიშის მომზადების ეტაპზე მაინც. 

                                                      

 

 

 

78 მერიის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები ან ამ მიზნით მერიის მიერ სპეციალურად დანიშნული 

ენერგომენეჯერი. 
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ქალაქ ზუგდიდისათვის მონიტორინგის და ანგარიშგების პროცესი შემდეგ ძირითად 

ქმედებებს განიხილავს: 

1. საბაზისო სცენარის (BAU) სისტემატური განახლება; 

2. გატარებული ღონისძიებებისა და განხორციელებული პროექტების მიერ 

შემცირებული ემისიების შეფასება; 

3. საბოლოო ანგარიშის შედგენა; 

4. მომავალში მონიტორინგის სისტემის გამარტივების შესაძლებლობების შესწავლა. 

 

მიმდინარე ეტაპზე და წინამდებარე სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და 

მონიტორინგის ფარგლებში ამ პროცესებზე პასუხისმგებლები არიან: 

 

1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ქალაქის განვითარების პროცესების 

წარმმართველი ზოგადი პარამეტრების (მშპ, მოსახლეობა, ერთ სულ მოსახლეზე 

შემოსავლები, ეკონომიკური აქტივობების/ეკონომიკის სექტორების წილი მშპ-ში და 

სხვ.) შესახებ სტატისტიკური მასალის შეგროვებაზე. რაც შეეხება, თვითონ საბაზისო 

სცენარის გამოთვლას ეს შეიძლება გაკეთდეს გარე რესურსის მიერაც, მაგრამ ეს გარე 

რესურსი  წინასწარ უნდა იყოს  ცნობილი და აკრედიტირებული ამ საქმიანობისათვის 

მუნიციპალიტეტის მიერ. მეთოდოლოგია საბაზისო სცენარის გამოთვლისა და 

შემდგომი განახლებისათვის მერიას მიეწოდება საქართველოს მთავრობის მიერ 

ქვეყანაში მიმდინარე „დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის“ მომზადების 

ფარგლებში. აღნიშნული მეთოდოლოგია შეთანხმებული უნდა იყოს ევროკავშირის 

მერების შეთანხმების პროცესის მიერ. ხოლო გამოყენებული ემისიის ფაქტორი 

შეთანხმებული უნდა იყოს ქვეყნაში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციის პასუხისმგებელ პირთან და დაბალემისიებიანი განვითარების 

პროცესთან;  

2. გატარებული ღონისძიებებისა და განხორციელებული პროექტების მიერ 

შემცირებული ემისიების გამოსათვლელედ საჭირო ინფორმაცია უნდა შეგროვდეს 

თვითონ ღონისძიების განმახორციელებელი ერთეულის/პროექტის მესაკუთრის 

მიერ. მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს განმახორციელებლები მონაცემების 

შეგროვების მეთოდოლოგიით და მოახდინოს მიმდინარე პროცესების პერიოდული 

ვერიფიცირება. ამ შემთხვევაშიც, საბოლოო ემისიების გამოთვლაზე და შემოწმებაზე 

პასუხისმგებელი მუნიციპალიტეტია, თუმცა ესეც შესაძლებელია გაკეთებულ იქნას 

მუნიციპალიტეტის მიერ ან მერების შეთანხმების მიერ აკრედიტირებული გარე 

რესურსით. პროექტის განმახორციელებლის მიერ მოწოდებული საქმიანობის 

მონაცემების პერიოდული ვერიფიცირება ასევე მუნიციპალიტეტის 

პასუხისმგებლობაა. 
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3. მერია პასუხისმგებელია ქალაქის მასშტაბით მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის 

მომზადებაზე, ხოლო საკრებულო მის დამტკიცებაზე, რის შემდეგაც მონიტორინგის 

ანგარიში წარედგინება ევროკავშირს.  

 

ამ დოკუმენტში აღწერილია მონიტორინგის პროცესის ელემენტები, ის ზოგადი 

პარამეტრები, რომლებზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი SEAP-ის განხორციელების 

პროცესში, ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის (QA/QC) პროცედურა 

სხვადასხვა ტიპის საქმიანობის მონაცემებისა და ემისიის ფაქტორებისათვის, რომელთა 

საფუძველზე ხდება შემდგომ კონკრეტულ წელიწადს საბაზისო სცენარის განახლება და 

შემცირებული ემისიების გამოთვლა. 

მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ერთეული ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საერთო პასუხისმგებლობა მერების 

შეთანხმებასა და სამოქმედო გეგმის (SEAP) მომზადება -განხორციელებაზე, მის სისტემატურ 

განახლებაზე ახალი გარემოებების და განვითარების ახალი გეგმების შესაბამისად აღებული 

აქვს სტრატეგიული დაგეგმარების, ინვესტიციებისა და ეკონომიკური განვითარების 

განყოფილებას. იგივე განყოფილებაა საბოლოოდ პასუხისმგებელი მონიტორინგის 

წარმოებაზე, მისი შედეგების ანალიზზე და ამ ანალიზის შედეგების გათვალისწინებაზე 

სამოქმედო გეგმის განახლების პროცესში, საქმიანობის და მონიტორინგის მონაცემების 

ვერიფიკაციაზე და მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის მომზადებაზე, რომელსაც 

ევროკავშირში წარდგენამდე ამტკიცებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო. სტრატეგიული 

დაგეგმარების, ინვესტიციებისა და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება ასევე 

პასუხისმგებელია მონაცემთა შეგროვების პროცესის ორგანიზებაზე, მონაცემთა ხარისხის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე, მათ სისტემატურ განახლებაზე და ახალი წყაროების 

მოძიებაზე. ამ პროცესში  სტრატეგიული დაგეგმარების, ინვესტიციებისა და ეკონომიკური 

განვითარების განყოფილებას შეუძლია გამოიყენოს როგორც მუნიციპალიტეტს 

დაქვემდებარებული სხვა განყოფილებები და შპს-ები, ისე სერთიფიცირებული გარე 

რესურსი. თავდაპირველად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას უახლოესი რეგიონალური 

ენერგოეფექტურობის ცენტრის რესურსი.  

ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმაში ხუთი 

ძირითადი სექტორი განიხილება. ესენია: შენობების სექტორში, ტრანსპორტის სექტორსა და 

გარე განათებაში ენერგომოხმარება, მეთანის ემისიები ნარჩენების სექტორიდან და ემისიების 

შთანთქმის წყაროს გაზრდა გამწვანებული ფართობების გაზრდით. თითოეული სექტორის 

საბაზისო სცენარის შესაფასებლად საჭიროა  სხვადასხვა ტიპის საქმიანობის მონაცემებზე 

მონიტორინგი. ეს მონაცემები ქვემოთაა აღწერილი. გარდა ამ საქმიანობის მონაცემებისა 



193 
 

 

 

საჭირო იქნება მონიტორინგი თითოეული განხორციელებული პროექტისა და ღონისძიების 

ფარგლებში, რომელთა საფუძველზეც მოხდება ემისიების შემცირების რაოდენობრივი 

შეფასება და ყველა ღონისძიებით დაზოგილი ჯამური ემისიის შედარება საბაზისო 

სცენართან. საბოლოო შემცირების რაოდენობა დადგინდება ამ ორის შედარების შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე. 

ამგვარად, ამ ეტაპზე, ქალაქ ზუგდიდის მერიის მიერ განიხილება მონიტორინგისა და 

მონაცემთა შეგროვების ორი ვარიანტი: ა) თითოეული სექტორის მონიტორინგისათვის 

აუცილებელი სტატისტიკური მასალის მოგროვება და მოწოდება დაევალოს მერიის 

შესაბამის სტრუქტურებს და ბ) მონაცემების არქივირება და პირველადი დამუშავება მოხდეს  

უახლოესი რეგიონალური ენერგოეფექტურობის ცენტრის რესურსის გამოყენებით. ამ 

ეტაპზე, პირველი ვარიანტი უფრო ადვილად განსახორციელებელი ჩანს, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში, მკაფიოდ არაა გადაწყვეტილი შეიქმნება მონაცემთა საერთო არქივი ყველა 

სექტორისათვის, თუ მოხდება მონაცემთა არქივირება სექტორის მართვაზე პასუხისმგებელ 

განყოფილებაში. 

ქვემოთ ნახაზზე მოცემულია მერიის ის განყოფილებები და შპს-ები, რომლებიც 

პასუხისმგებლები იქნებიან მონაცემების შეგროვებაზე. 

 

 

  

      

 

 

     

 

 

 

ნახ. 25.  მონიტორინგის პროცესის მართვა 

ნარჩენები და ნახმარი წყლები 

საქართველოს მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია 

ტრანსპორტის 

განყოფილება 

უზრუნველყოფს 

პროცესს მონიტორინგის 

გეგმაში ტრანსპორტის 

სექტორისათვის 

გაწერილი მონაცემებით 

შენობები და 

გარეგანათება ენერგო მენეჯერი  

კონსულტანტი 

არქიტექტურის სამსახურიდან 

სტრატეგიული დაგეგმარების, ინვესტიციებისა და 
ეკონომიკური განვითარების განყოფილება 

ენერგომენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

სექტორული მონაცემების შეგროვების უზრუნველყოფაზე, მათ ხარისხზე 

და არქივირების უზრუნველყოფაზე. 

ენერგომენეჯერი უშუალოდაა პასუხისმგებელი 

ენერგომოხმარების ძირითადი მამოძრავებელი პარამეტრების მოძიებასა 

და არქივირებაზე 

 

მერიის გამწვანების სამსახური 
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მონიტორინგის ანგარიშის მოსამზადებლად თითოეული სექტორისათვის უნდა 

შეგროვდეს და შეფასდეს ოთხი ტიპის მონაცემები:  

1. წლიური ემისია CO2-ის ეკვივალენტებში; 

2.  ღონისძიებებისა და პროექტების განხორციელების სტატუსი და მონიტორინგის 

მომენტისათვის დაზოგილი ემისია; 

3.  საბაზისო სცენარის ძირითადი მამოძრავებელი პარამეტრები (მაგ. ტრანსპორტის 

სექტორისატვის ესენია მოსახლეობა, მშპ ან შემოსავლების ზრდა და მგზავრ-

კილომეტრების  გადანაწილება ტრანსპორტის სახეობებში); 

4. გატარებული ღონისძიებების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტი.  

მონაცემთა გარდა,  მონიტორინგის პროცესში განიხილება პირველადი პარამეტრები, 

რომელსაც პასუხისმგებელი ორგანო/ჯგუფი იღებს სხვადასხვა წყაროდან და მეორადი 

მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გამოითვლება MUNI_EIPMP კომპიუტერული 

პროგრამის საშუალებით. 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ სერთიფიცირებული მონიტორინგის 

ჯგუფი პასუხისმგებელი იქნება ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშის წარმოებაზე, 

რომელსაც ორ წელიწადში ერთხელ (2 წლის კომპილირებულ ანალიზს) წარუდგენს 

დამოუკიდებელ მესამე მხარეს შესამოწმებლად (ვერიფიკაციისათვის)79. სავარაუდოდ, ეს 

მესამე მხარე უზრუნველყოფილი იქნება ევროკავშირის მერების შეთანხმების მიერ. 

აღნიშნული მონიტორინგის ანგარიშის სტრუქტურა შემუშავდება მონიტორინგის ჯგუფის 

მიერ და ის წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს მერების შეთანხმების მიერ შემუშავებულ 

და შემოთავაზებულ მონიტორინგის საერთო ფორმატთან. 

მოსალოდნელია, რომ თანდათან მოხდება ახალი მიდგომების და მეთოდოლოგიების 

დანერგვა მონიტორინგის სრულყოფისათვის. ამ შემთხვევაში, სადაც ეს რელევანტურია, 

უნდა მოხდეს, ყველა ძველი მონიტორინგის შედეგის გადათვლა ახალი მეთოდოლოგიით, 

რათა საბაზისო სცენარზე მონიტორინგის პროცესი იყოს შედარებადი ყველა წლისათვის. 

                                                      

 

 

 

79 მონიტორინგის ანგარიშების წარდგენის პერიოდულობას ადგენს „მერების შეთანხმების“ ოფისი. 
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საბაზისო სცენარის ზოგადი და სექტორთან დაკავშირებული მამოძრავებელი 

პარამეტრები  

ამ პარამეტრების დანიშნულებაა საბაზისო სცენარის განახლება ქალაქ ზუგდიდში 

მიმდინარე მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებების გათვალისწინებით.  

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.1  

მოსახლეობის რაოდენობა მონიტორინგის წელს 

მონაცემის განზომილება: რაოდენობა  

აღწერა: პირველადი მონაცემი80; ყოველწლიური მონიტორინგი.  

გამოყენებული წყარო:  სტატისტიკური ყოველწლიური (www.Geostat.ge) და ადგილობრივი სტატისტიკა 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

76 700 (2012 წელი) 

დამატებითი კომენტარი მოსახლეობის რაოდენობა მონიტორინგის წელს გამოიყენება BAU სცენარის 

გადასათვლელად ახალი გარემოებების გათვალისწინებით და სხვადასხვა 

სიდიდეების დამატებით შესამოწმებლად. მონაცემთა კონტროლისათვის და ერთ 

სულ მოსახლეზე ემისიების ტრენდის მონიტორინგისათვის 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.2  

მოსახლეობის რაოდენობის პროცენტული ზრდა მომავალში 

მონაცემის განზომილება: % 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი; ყოველწლიური მონიტორინგი. ეს პარამეტრი ძირითადად 

გამოიყენება ტრადიციული ბისნესის გზით (BAU) განვითარების შემთხვევაში 

ელექტროენერგიის, საწვავის, ნარჩენების, ნახმარი წყლების, მრეწველობის 

                                                      

 

 

 

80 მონაცემი განიხილება პირველადად თუ ის არ გამოითვლება მონიტორინგის პროცესში, არამედ 

აღებულია სხვადასხვა წყაროებიდან. პირველადი მონაცემი შესაძლოა კიდეც იქნას გამოთვლილი, მაგრამ ამას 

აკეთებს მომწოდებელი წყარო და მონიტორინგის განმახორციელებელი ღებულობს უკვე გამზადებულს.  

http://www.geostat.ge/
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სხვადასხვა დარგების და შესაბამისად ემისიების ზრდის შესაფასებლად. 

გამოყენებული წყარო:  წყარო არის ეროვნულ დონეზე შეფასებული პარამეტრი, რომელიც გაკეთდა 

ენერგეტიკის სამინისტროს დაკვეთით. აღებულია MARKAL მოდელში გამოყენებული 

ეროვნული ტრენდის მნიშვნელობა.  

SEAP-ში 

გამოყენებული სიდიდე: 

0.5 

დამატებითი კომენტარი მომავლის პროგნოზი SEAP-ის მომზადებისას აღებულ იქნა იგივე რიცხვი (წლიური 

0.5% ზრდა) რასაც იყენებს ენერგეტიკის სამინისტრო ენერგეტიკის სექტორის 

მომავალი დაგეგმარებისათვის MARKAL მოდელის გამოყენებით.  ამ პარამეტრის 

დაზუსტება მოხდება დაბალემისიანი სტრატეგიის მომზადების პროცესში. პროგნოზი 

კეთდება ყოველწლიური 2020 წლის ჩათვლით. თუმცა რეალური მონაცემებით 2013 

და 2014 წლებში მოსახლეობის კლება დაიკვირვება. 

მონიტორინგისათვის საკმარისია მოსახლეობის რაოდენობა მონიტორინგის წელს.  ეს 

პარამეტრი საჭიროა მხოლოდ BAU-ს განახლების შემთხვევაში. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.3  

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) მონიტორინგის წელს  

მონაცემის განზომილება: მილიონი ლარი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი; ყოველწლიური მონიტორინგი.  

გამოყენებული წყარო:  სტატისტიკური; ყოველწლიური (www.Geostat.ge) და ადგილობრივი სტატისტიკა.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში ეს მონაცემი არ გამოყენებულა, რადაგანაც ინფორმაცია მასზე არ არსებობდა, 

თუმცა მონიტორინგისთვის საჭიროა განხორციელდეს ამ რიცხვის რეგულარული 

გამოთვლა. 

დამატებითი კომენტარი სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იძლევა ინფორმაციას რეგიონის ყოველწლიური 

მშპ-ს შესახებ. ამ შემთხვევაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მშპ-თი და ამავე 

რეგიონის   მოსახლეობის საერთო რაოდენობით  შესაძლებელია დადგინდეს 1 

სულზე მშპ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში და შემდეგ  მონიტორინგის წელს ქ. 

ზუგდიდის მოსახლეობის რაოდენობაზე გამრავლებით შეფასდეს ზუგდიდის მშპ. ეს 

შეფასების ერთ-ერთი მეთოდია, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა უფრო 

ზუსტი მეთოდი, რომელიც ასევე კარგად უნდა იქნას აღწერილი. მშპ-ს სიდიდე  

მონიტორინგის წელს გამოიყენება BAU სცენარის გადასათვლელად, სხვადასხვა 

სიდიდეების დამატებით შესამოწმებლად და მათზე დასაკვირვებლად, მონაცემთა 

კონტროლისათვის და მშპ-ს ერთეულზე ემისიების ტრენდის მონიტორინგისათვის. 

ეკონომიკის განვითარების პროცესში ემისიების ინტენსივობის შესაფასებლად. 

 

http://www.geostat.ge/
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.4  

მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდის ტემპის პროგნოზი (%) 

მონაცემის განზომილება: % 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი; ქვეყნისთვის ამას ითვლის ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკური 

დეპარტამენტები და სხვადასხვა საერთაშორისო მონეტარული სტრუქტურები 

(მსოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი და ა.შ.) 

გამოყენებული წყარო:  წყარო არის ეროვნულ დონეზე შეფასებული პარამეტრი, რომელიც გაკეთდა 

ენერგეტიკის სამინისტროს დაკვეთით. აღებულია MARKAL მოდელში გამოყენებული 

ეროვნული დონის მონაცემი, რადგანაც ადგილობრივი მონაცემი არ არსებობს 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

5% 2018 წლამდე, 6% 2018-2020წწ. 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი საჭიროა მომავალში ემისიების ტრენდის შესაფასებლად და გამოიყენება 

მხოლოდ BAU სცენარის განახლების საჭიროების შემთხვევაში.   

 

ემისიის ფაქტორები 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.4 

ქსელის ემისიის ფაქტორი  CO2 ტ/მგვტ.სთ 

მონაცემის განზომილება: ტ CO2/მგვტ.სთ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი. გამოითვლება ეროვნულ დონეზე და მიეწოდებათ 

მუნიციპალიტეტებს. 

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია სპეციალურად SEAP-ში გამოსაყენებლად, თუმცა არსებობს კიოტოს 

ოქმის სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტებისათვის გამოთვლილი სიდიდე 

(გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო) 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

0.136 

დამატებითი კომენტარი ემისიის ფაქტორი გამოთვლილია საშუალოს მეთოდით, როცა წლიური გენერაციის 

პროცესში წარმოქმნილი ემისია იყოფა საერთო წლიურ გამომუშავებაზე; 

ეს ემისიის ფაქტორი გამოითვლება ცენტრალიზებულად დაბალემისიებიანი 

განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგის მიზნით და ცენტრალიზებულად 

მიეწოდებათ მუნიციპალიტეტებს  SEAP-ებში გამოსაყენებლად. ზუგდიდის  SEAP-ის 

მომზადების პროცესში ქსელის ემისიის ფაქტორად გამოყენებულ იქნა  საშუალოს 

მეთოდით გამოთვლილი ქსელის ემისიის ფაქტორი, რადგან ზუგდიდი არ აწარმოებს 
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ელექტროენერგიას დამოუკიდებლად, არამედ ცენტრალიზებულად ღებულობს 

საქართველოს ელექტროქსელიდან. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.5 

ბუნებრივი აირის (NG) ემისიის ფაქტორები 

მონაცემის განზომილება: ტ/ტჯ, ან კგ/ტჯ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი  

გამოყენებული წყარო:  ამ ეტაპზე გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური მნიშვნელობა 

(გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში). 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

55.78 CO2 ტ/ტჯ; 5 CH4 კგ/ტჯ; 0.1 N2O კგ/ტჯ. 

დამატებითი კომენტარი სასურველია გამმოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი მნიშვნელობა, 

რომელიც დამოკიდებულია ბუნებრივი აირის კალორიიულობაზე (NCV). 

მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ სიდიდის მუდმივი განახლება 

გამოყენებული გაზის კალორიულობის შესახებ ინფორმაციის არსებობის 

შემთხვევაში.  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.6  

ბენზინი (Gasoline) 

მონაცემის განზომილება: ტ/ტჯ, კგ/ტჯ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  ამჟამად გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური 

მნიშვნელობა(გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში). 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

68.6 ტCO2/ტჯ; 20 კგ CH4/ტჯ; 0.6 კგ N2O /ტჯ. 

დამატებითი კომენტარი სასურველია გამმოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი მნიშვნელობა, 

რომელიც დამოკიდებულია ბენზინში ნახშირბადის შემადგენლობაზე. 

მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ სიდიდის მუდმივი განახლება 

იმპორტირებული ბენზინის კალორიულობის შესახებ ინფორმაციის არსებობის 

შემთხვევაში.  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # დიზელი  
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2.7 

მონაცემის განზომილება: ტ/ტჯ, კგ/ტჯ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი  

გამოყენებული წყარო:  ამჟამად გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური 

მნიშვნელობა(გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში). 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

73.3  ტCO2/ტჯ; 5 კგ CH4/ტჯ; 0.6 კგ N2O /ტჯ. 

დამატებითი კომენტარი სასურველია გამოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი მნიშვნელობა, 

რომელიც დამოკიდებულია დიზელში ნახშირბადის შემადგენლობაზე. 

მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ სიდიდის მუდმივი განახლება 

იმპორტირებული დიზელის კალორიულობის შესახებ ინფორმაციის არსებობის 

შემთხვევაში. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

2.8 

სხვადასხვა საწვავის ნეტო კალორიულობა (NCV for NG, ბენზინი, დიზელი) 

მონაცემის განზომილება:  

აღწერა: პირველადი მონაცემი. ეს მონაცემი უნდა იქნას მოძიებული ეროვნულ დონეზე 

საწვავის ინპორტიორებისგან.  

გამოყენებული წყარო:  ეს მონაცემები მომავალში სასურველია მოძიებულ იქნას ქვეყანაში გამოყენებული 

საწვავის თითოეული ტიპისათვის. ამ ინფორმაციის წყაროდ ძირითადად 

განისაზღვრება საწვავის ინპორტიორები და დისტრიბუტორები.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ამ ეტაპზე SEAP-ში გამოყენებულია ტიპიური სიდიდეები, რომელსაც იძლევა IPCC 

დამატებითი კომენტარი სასურველია მოხდეს სისტემატური განახლება იმპორტირებული საწვავის 

პარამეტრების გათვალისწინებით. თუ ადგილობრივი მონაცემები არის 

ხელმისაწვდომი ჯობია გამოყენებულ იყოს ეს ტიპიური მონაცემები.  
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ქ. ზუგდიდის ტრანსპორტის სექტორის მონიტორინგისათვის საჭირო საქმიანობის 

მონაცემები 

მონაცემები, რომლებიც უნდა შეგროვდეს მუნიციპალური ავტობუსებისათვის 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.1 

მუნიციპალური ავტობუსების რაოდენობა 

მონაცემის განზომილება: ავტობუსების რაოდენობა მონიტორინგის პერიოდში (წლიური მნიშვნელობა) 

აღწერა: პირველადი მონაცემი  

გამოყენებული წყარო:  საქალაქო ავტობუსების მომსახურე კომპანია, შპს “ზუგდიდის მუნიციპალური 

ტრანსპორტი”. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

14 (დიზელი)  

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.2 

ერთი ავტობუსის მიერ 1 წელიწადში გავლილი მანძილი ავტობუსების მიერ 

მოხმარებული საწვავის (ბენზინი, დიზელი, გაზი, ელექტროენერგია) ტიპების 

მიხედვით  

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  საქალაქო ავტობუსების მომსახურე კომპანია შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური 

ტრანსპორტი“. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.   

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

52 920 (დიზელი)  

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი  სასურველია პირდაპირ იქნას მიღებული მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

გადამზიდი  კომპანიებისაგან, რომელიც ასევე აჩვენებს ავტობუსების დღიურ 

გარბენს, რომლის საფუძველზეც ხდება წლიური მონაცემის გამოთვლა. მონაცემების 

გადამოწმებაზე და ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური. მუნიციპალიტეტმა უნდა მოახდინოს 

ამ მონაცემის ვერიფიკაცია მოხმარებული საწვავის ხარჯებთან შედარებით (ეს 

შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ საწვავს ან საწვავის თანხას იხდის 

მუნიციპალიტეტი, თუ არა ვერიფიკაციის სხვა საშუალება უნდა შეიჩეს).  
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.3 

ყველა ავტობუსის მიერ წლიურად ჯამში გავლილი მანძილი (საწვავის ტიპების 

მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის მიერ. ავტობუსების რაოდენობა 

მრავლდება 1 ავტობუსის წლიური კილომეტრაჟზე 

გამოყენებული წყარო:   

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

740 880 (დიზელზე) 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს ავტობუსების მიერ წლიურად მოხმარებულ საწვავის 

რაოდენობასთან. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.4 

1 ავტობუსის დიზელის საშუალო ხარჯი 100 კმ 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  საქალაქო ავტობუსების მომსახურე კომპანია-შპს„ზუგდიდის მუნიციპალური 

ტრანსპორტი“. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ, 

რომელიც შესაძლოა იყოს ალტერნატიული წყარო. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

21 ლ/100 კმ 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს ავტობუსის ტექპასპორტთან და დიდი სხვაობის 

შემხვევაში უნდა განიმარტოს. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.5 

ყველა ავტობუსის მიერ საწვავის წლიური მოხმარება საწვავის ტიპების (ბენზინი, 

დიზელი) მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. გამოითვლება MUNI_EIPMP-ს მიერ. 

გამოყენებული წყარო:  დიზელზე მომუშავე ავტობუსების რაოდენობა გამრავლებული საწვავის ხარჯზე 

100კმ-ზე გამრავლებული 1 ავტობუსის წლიური კილომეტრაჟზე და გაყოფილი 100-

ზე 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

155 585  ლ (დიზელი) 
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დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ და იგი  უნდა გადამოწმდეს 

გაცემულ საწვავთან (თუ ამ საწვავს გასცემს მუნიციპალიტეტი. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს ვერიფიკაციის სხვა წყარო.). ქ. ზუგდიდის 

შემთხვევაში მუნიციპალური ავტობუსების მიერ საწვავად გამოიყენება მხოლოდ 

დიზელი 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.6 

საქალაქო ავტობუსების მგზავრებით დატვირთულობის ფაქტორი81 

 

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ/ტრანს.კმ 

აღწერა: ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებითა და 

გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილ იქნას პარამეტრ 3.1.7. -დან თუ ის არის 

შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა 

მეთოდით.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-სთვის დაკვირვებები გაკეთებულია ზუგდიდის მერიის მიერ 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

16 

დამატებითი კომენტარი ეს პარამეტრი გამოიყენება მხოლოდ სექტორში გატარებული ღონისძიებებით 

შემცირებული სათბურის გაზების ემისიების შეფასებისათვის. მასზე არაა 

დამოკიდებული ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების წლიური 

ინვენტარიზაცია. 

ეს მონაცემი შესაძლოა შეფასდეს გამოკითხვების შედეგად, გაჩერებებზე გაყიდული 

ბილეთების საშუალებით და ა.შ. თუ ცნობილია პარამეტრი 3.1.7 (მობილურობა), მაშინ 

ეს პარამეტრი შეიძლება  გამოითვალოს #3.1.7/3.1.1/3.1.2 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.1.7 

ავტობუსების წლიური მგზავრთბრუნვა  

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ 

                                                      

 

 

 

81 სატრანსპორტო საშუალების მგზავრებით დატვირთულობის ფაქტორი ანუ დატვირთვის ფაქტორი 

არის სატრანსპორტო საშუალების  მგზავრების გადაყვანის არსებული პოტენციალის გამოყენების საზომი. 
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აღწერა: მეორადი მონაცემი, რომელიც როგორც წესი გამოითვლება დატვირთულობის 

ფაქტორის გამოყენებით.  

გამოყენებული წყარო:  ავტობუსების მიერ ერტი წლის განმავლობაში სულ განვლილი მანძილი მრავლდება 

ერთი ავტობუსის დატვირთულობის ფაქტორზე (load factor) 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

11 854 080 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემები, რომლებიც უნდა შეგროვდეს მუნიციპალური მიკროავტობუსებისათვის 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.1 

მუნიციპალური მიკროავტობუსების რაოდენობა 

მონაცემის განზომილება: ავტობუსების რაოდენობა მონიტორინგის პერიოდში (წლიური მნიშვნელობა) 

აღწერა: პირველადი მონაცემი  

გამოყენებული წყარო:  საქალაქო მიკროავტობუსებით მომსახურე კომპანიები  შ.პ.ს.„ერა“ და შპს „დაკა-

ჯორჯია“.  

SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

33 (26 შპს „დაკა ჯორჯია“ და 7 შპს „ერა“)   

31 (დიზელი) 

2 (გაზზე) 

დამატებითი 

კომენტარი 

 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.2 

ერთი მიკროავტობუსის მიერ 1 წელიწადში გავლილი საშუალო მანძილი 

მიკროავტობუსების მიერ მოხმარებული საწვავის (ბენზინი, დიზელი, გაზი) ტიპების 

მიხედვით  

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  საქალაქო მიკროავტობუსებით მომსახურე კომპანიები: შ.პ.ს.„ერა“ და შპს „დაკა-

ჯორჯია“. 

SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

24 872  (დიზელი და გაზი) 
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დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი  სასურველია პირდაპირ იქნას მიღებული მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

მიკროავტობუსების  კომპანიებიდან:  შ.პ.ს.„ერა“ და შპს „დაკა-ჯორჯია“, რომლებიც 

ასევე აჩვენებენ მიკროავტობუსების დღიურ გარბენებს, რომლის საფუძველზეც ხდება 

წლიური მონაცემის გამოთვლა. მონაცემების გადამოწმებაზე და ვერიფიკაციაზე 

პასუხისმგებელი უნდა იყოს ქ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 

სამსახური. მუნიციპალიტეტმა უნდა მოახდინოს ამ მონაცემის ვერიფიკაცია 

მოხმარებული საწვავის ხარჯებთან შედარებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.3 

სულ ყველა  მიკროავტობუსის მიერ 1 წელიწადში გავლილი საშუალო მანძილი 

მიკროავტობუსების მიერ მოხმარებული საწვავის (ბენზინი, დიზელი, გაზი) ტიპების 

მიხედვით  

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი. გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ 

 

გამოყენებული წყარო:   

1 მიკრო–ავტობუსის წლიური კილომეტრაჟი გამრალებული მიკრო-ავტობუსების 

რაოდენობაზე 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

820 800 

დამატებითი კომენტარი მუნიციპალიტეტმა უნდა მოახდინოს ამ მონაცემის ვერიფიკაცია მოხმარებული 

საწვავის ხარჯებთან შედარებით, რომელიც უნდა იქნას გამოთხოვილი საფინანსო 

განყოფილებიდან.  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.4 

1 მიკროავტობუსის დიზელის საშუალო ხარჯი 100 კმ 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

მ3 ან ლ/ 100 კმ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

13 ლ/100 კმ 

 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს მიკროავტობუსის ტექპასპორტთან და დიდი 

სხვაობის შემხვევაში უნდა მიეცეს განმარტება. 
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.5 

ყველა მიკროავტობუსის მიერ საწვავის წლიური მოხმარება საწვავის ტიპების 

(ბენზინი, დიზელი, გაზი) მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. უნდა გამოთვალოს მონიტორინგის ჯგუფმა.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ. 

დიზელზე მომუშავე მიკრო-ავტობუსების რაოდენობა გამრავლებული საწვავის 

ხარჯზე 100კმ-ზე გამრავლებული 1 ავტობუსის წლიური კილომეტრაჟზე და 

გაყოფილი 100-ზე 

 

3.2.5.= 3.2.1. * 3.2.2. * 3.2.4/100 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

  

106 704 (დიზელი) 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ და იგი  უნდა გადამოწმდეს 

გაცემულ საწვავთან ტრანსპორტის სამსახურის მიერ, ფინანსურ განყოფილებაში. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

2.6 

სატრანსპორტო საშუალების (მიკროავტობუსის) მგაზვრებით დატვირთულობის 

ფაქტორი 

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ/ტრანს.კმ 

აღწერა: ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებითა და 

გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას პარამეტრ 3.2.7. -დან თუ ის არის 

შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა 

მეთოდით.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  დაკვირვებები გაკეთებულია ზუგდიდის მერიის მიერ 

 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

12 

დამატებითი კომენტარი ეს პარამეტრი გამოიყენება მხოლოდ სექტორში გატარებული ღონისძიებებით 

შემცირებული სათბურის გაზების ემისიების შეფასებისათვის. მასზე არაა 

დამოკიდებული ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების წლიური 

ინვენტარიზაცია. 

ეს მონაცემი შესაძლოა შეფასდეს გამოკითხვების შედეგად, გაჩერებებზე გაყიდული 

ბილეთების საშუალებით და ა.შ. თუ ცნობილია პარამეტრი 3.2.7 (მიკროავტობუსების 

მობილურობა) მაშინ ეს პარამეტრი შეიძლება  გამოითვალოს  
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.2.7 

მიკროავტობუსების წლიური მგზავრთბრუნვა (მობილურობა) 

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი, რომელიც როგორც წესი გამოითვლება დატვირთულობის 

ფაქტორის გამოყენებით.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის   

მიკრო-ავტობუსების მიერ ერთი წლის განმავლობაში სულ განვლილი მანძილი 

მრავლდება ერთი ავტობუსის დატვირთულობის ფაქტორზე (load factor) 

 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

9 849 600 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი გამოითვლება მერიის ტრანსპორტის დეპარტამენტის, თვითონ 

გადამზიდი კომპანიების ან ქვეყნის მასშტაბით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მიერ. 

 

კერძო მანქანები (მსუბუქი) 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.3.1 

ქ. ზიგდიდში რეგისტრირებული კერძო მანქანების რაოდენობა (საწვავის ტიპების 

მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანსპორტის რაოდენობა 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  საქართველოს შსს-ს საპატრულო დეპარტამენტი.     SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

11 118 (სულ) 

8 700 (ბენზინზე) ; 2 150 (დიზელზე);  268 (გაზზე). 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # საშუალო წლიური მანძილი გავლილი ერთი მანქანის მიერ (სასურველია საწვავის 

ტიპების მიხედვით) 
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3.3.2 

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  შეფასებულია 

გამოკითხვის მეთოდით 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

12 000 კმ/წელი  

დამატებითი კომენტარი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და მძღოლებთან ინტერვიუები. 

ინტერვიუს საშუალებით უნდა დადგინდეს დღიური საშუალო გარბენი და შემდეგ 

გამოითვალოს მთელი წლისათვის. გამოკითხვების შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს 

საიმედოობის კრიტერიუმებს.   

ინტერვიუები და გამოკითხვები დღიური გარბენის დასადგენად უნდა ჩატარდეს 

SEAP-ის განხორციელების პარალელურად. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.3.3 

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ საშუალოდ წლიურად გავლილი მანძილი  (საწვავის 

ტიპების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ/წელი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

მონაცემი # 3.3.1 და 3.3.2 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

133 416 000   

დამატებითი კომენტარი 1მსუბუქი ავტომანქანის  წლიური კილომეტრაჟი გამრავლებული მსუბუქი 

ავტომანქანების რაოდენობაზე 
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.3.4 

 

საწვავის მოხმარება 100 კმ-ზე საწვავის ტიპების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

მ3/100 კმ 

კვტ.სთ/100 კმ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  აიღება  მანქანის ტექნიკური პასპორტიდან. ამ SEAP-ის მოსამზადებლად მოწოდებულ 

იქნა ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ბენზინი -9 ლ/100 კმ 

დიზელი -8 ლ/100 კმ 

ბუნებრივი აირი -7 მ3/100 კმ 

დამატებითი კომენტარი ამ მონაცემის გადამოწმება ხდება მანქანის ტექპასპორტით და გამოკითხვებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.3.5 

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ საწვავის წლიური მოხმარება საწვავის ტიპების 

(ბენზინი, დიზელი, გაზი) მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. უნდა გამოთვალოს მონიტორინგის ჯგუფმა.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ. 

 

3.3.5 = 3.3.1. * 3.3.2. * 3.3.4/100 

ბენზინზე მომუშავე მსუბუქი ავტომანქანების რაოდენობა გამრავლებული საწვავის 

ხარჯზე 100კმ-ზე გამრავლებული 1 ავტომანქანის წლიური კილომეტრაჟზე და 

გაყოფილი 100-ზე 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

9 396 000 ლ (ბენზინი) 

2 064 000 ლ (დიზელი) 

225 120 მ3 (ბუნებრივი აირი) 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ და იგი  უნდა გადამოწმდეს 

ქალაქში რეალიზებულ საწვავთან, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცდომილება მაინც 

მოსალოდნელია. 
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მონაცემი/ 

პარამეტრი # 3.3.6 

 

სატრანსპორტის საშუალების დატვირთვის ფაქტორი 

მონაცემის 

განზომილება: 

მგზავრ.კმ/ ტრანს.კმ 

აღწერა: ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებითა და 

გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას პარამეტრ 3.3.7. -დან თუ ის არის 

შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა მეთოდით.  

გამოყენებული 

წყარო:  

SEAP-ისათვის  დაკვირვებები გაკეთდა  ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

 

SEAP-ში 

გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

1.85 

დამატებითი 

კომენტარი 

ეს პარამეტრი გამოიყენება მხოლოდ სექტორში გატარებული ღონისძიებებით 

შემცირებული სათბურის გაზების ემისიების შეფასებისათვის. მასზე არაა დამოკიდებული 

ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების წლიური ინვენტარიზაცია. 

ეს მონაცემი შესაძლოა შეფასდეს გამოკითხვებით, მაგრამ თუ ცნობილია პარამეტრი 3.3.7 

(კერძო მსუბუქი მანქანების მობილურობა) მაშინ ეს პარამეტრი შეიძლება  გამოითვალოს 

#3.3.7/3.3.1/3.3.2 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

3.7 

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ წელიწადში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა ( 

კერძო მანქანების წლიური მობილურობა) 

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი, რომელიც როგორც წესი გამოითვლება დატვირთულობის 

ფაქტორის გამოყენებით.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილი 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

246 819 600 

დამატებითი კომენტარი ავტომანქანების რაოდენობა მრავლდება 1 ავტომანქანის წლიური კილომეტრაჟზე და 

მრავლდება ერთი მსუბუქი მანქანის საშუალო load factor-ზე 
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მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოპარკი 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.4.1 

ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 

(საწვავის სახეობების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანსპორტის რაოდენობა 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

სულ 27  

ბენზინზე -12; დიზელი - 15.  

დამატებითი კომენტარი ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური პასუხისმგებელია ამ 

მონაცემზე. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

4.2 

ერთი სატრანსპორტო საშუალების მიერ წელიწადში საშუალოდ გავლილი მანძილი 

საწვავის ტიპისა და ტრანსპორტის ტიპის მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: კმ/ წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 

სამსახურის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

18 000 კმ/წელი 

დამატებითი კომენტარი ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური პასუხისმგებელია ამ 

მონაცემზე. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.4.3 

მუნიციპალიტეტის მომსახურე მანქანების მიერ სულ წლიურად გავლილი საშუალო 

მანძილი 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ/წელი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

მონაცემი # 3.4.1 და 3.4.2 
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SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

486 000 

დამატებითი კომენტარი ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს გახარჯული საწვავის მიხედვით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

4.4 

საწვავის მოხმარება 100 კმ-ზე საწვავის და მანქანის ტიპის მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ბენზინი -18  

დიზელი - 12 

დამატებითი კომენტარი ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური პასუხისმგებელია ამ 

მონაცემზე. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.4.5 

მთელი მუნიციპალური ავტოპარკის მიერ წელიწადში მოხმარებული საწვავის 

რაოდენობა საწვავის ტიპების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლიტრი/წ  

 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

 

3.4.5 = 3.4.1. * 3.4.2. * 3.4.4/100 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

38 880 (ბენზინი) 

32 400 (დიზელი) 

დამატებითი კომენტარი ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს საწვავზე დახარჯული თანხის მიხედვით.  
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კომერციული ტრანსპორტი (ტაქსი) 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

5.1 

ქ. ზუგდიდში მოძრავი ტაქსების  რაოდენობა საწვავის  ტიპების მიხედვით    

მონაცემის განზომილება: ტაქსების რაოდენობა საწვავის ტიპების მიხედვით 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  საქართველოს შსს-ს საპატრულო პოლიცია. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

220 (სულ) 

95 (ბენზინზე); 15 (დიზელზე); 110 (ბუნებრივი აირი)  

დამატებითი კომენტარი ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური პასუხისმგებელია ამ 

მონაცემზე. 

ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის ტრანსპორტის 

სამსახური, თუმცა მათ შეუძლიათ მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებული 

ტაქსების კონტროლო. ამ მონაცემის საიმედოობა ძალიან დაბალია, რაც სავარაუდოდ 

უნდა აისახოს ქალაქში რეალიზებული საწვავის საერთო რაოდენობაში. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

5.2 

საშუალოდ წლიურად ერთი ტაქსის მიერ გავლილი მანძილი (საწვავის ტიპების 

მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

15 600  

დამატებითი კომენტარი ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური პასუხისმგებელია ამ 

მონაცემზე. ოფიციალურად დარეგისტრირებული ტაქსებისათვის ამ მონაცემის 

მიღება შესაძლებელია საგადასახადო სამსახურიდანაც. ასევე შესაძლებელია 

მიღებულ იქნას ტაქსების გაერთიანებებიდან.  შეფასდეს ტაქსის მძღოლების 

გამოკთხვებით. ამჯერად მიღებულია დაკვირვებებითა და გამოკითხვებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # საშუალოდ წლიურად ყველა ტაქსის მიერ განვლილი მანძილი (სასურველია საწვავის 

ტიპების მიხედვით) 
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3.5.3 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ/წელი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

მონაცემი # 3.5.1 და 3.5.2 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

3 432 000 საერთო გარბენი  

1 482 000 (ბენზინზე);  

234 000 (დიზელზე); 

1 716 000  (მ3 გაზი)  

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

5.4 

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

მ3/100 კმ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  მანქანის ტექნიკური პასპორტი. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ბენზინი 9 ლ 

დიზელი 15 ლ 

გაზი 11 მ3 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

5.5 

ტაქსების მიერ წლიურად მოხმარებული საწვავი საწვავის ტიპების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი  
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აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით. 

 

3.5.5 = 3.5.1. *  3.5.2. * 3.5.4/100 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

133 380 (ბენზინი) 

16 389 (დიზელი)  

188 760 (ბუნებრივი აირი) 

 

დამატებითი კომენტარი ბენზინზე  (ან დიზელზე ან გაზზე) მომუშავე ტაქსების რაოდენობა გამრავლებული 

საწვავის ხარჯზე 100კმ-ზე გამრავლებული 1 ტაქსის წლიური კილომეტრაჟზე და 

გაყოფილი 100-ზე 

 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.5.6 

 

ტაქსების მგზავრებით დატვირთულობის ფაქტორი (დატვირთვის ფაქტორი) 

მონაცემის განზომილება: მგზავრ.კმ/ ტრანს.კმ 

აღწერა: ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებითა და 

გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას პარამეტრ 3.5.7. -დან თუ ის არის 

შეფასებული ან გამოთვლილია არა ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა 

მეთოდით.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  შეფასებულია  ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვირვებებით 

და გამოკითხვებით 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

2.5 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

5.7 

ყველა ტაქსების მიერ წელიწადში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა ( ტაქსების  

წლიური მობილურობა) 

მონაცემის განზომილება: მგზავრი.კმ/წელი 
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აღწერა: მეორედი პარამეტრი. 

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია SEAP-ის მომამზადებელი ჯგუის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

38 115 000 

დამატებითი კომენტარი 3.5.7. = 3.5.1. * 3.5.2. * 3.5.6. 

 

კომერციული ტრანსპორტი მცირე სატვირთო მანქანები (2 ტონამდე ტვირთზიდვის) 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

6.1 

ქ. ზუგდიდში მოძრავი მცირე სატვირთო მანქანები 

მონაცემის განზომილება: მცირე სატვირთო მანქანები საწვავის მიხედვით 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

12 (ყველა დიზელზე) 

დამატებითი კომენტარი ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის ტრანსპორტის 

სამსახური 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

6.2 

საშუალოდ წლიურად ერთი მცირე სატვირთო საშუალების მიერ გავლილი მანძილი 

(სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. გამოკითხვის 

და მონიტორინგის შედეგი. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

8 400 

 

დამატებითი კომენტარი ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის ტრანსპორტის 

სამსახური 
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.6.3 

საშუალოდ წლიურად მცირე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების  მიერ 

განვლილი მანძილი  (სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

მონაცემი # 3.6.1 და 3.6.2 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

100 800 (დიზელზე) 

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

6.4 

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

გამოკითხვების შედეგი. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

დიზელი 12 ლ 

 

დამატებითი კომენტარი უნდა გადამოწმდეს მანქანის ტექნიკური პასპორტით და მნიშვნელოვანი განსხვავების 

შემთხვევაში უნდა მოხდეს ახსნა. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

6.5 

წლიურად მოხმარებული საწვავი სატრანსპორტო საშუალებებისა და საწვავის 

ტიპების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი  

აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით 

3.6.5. = 3.6.1. * 3.6.2. * 3.6.4/100 
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SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

დიზელი  12 096  ლ 

 

დამატებითი კომენტარი დიზელზე მომუშავე  მცირე სატვირთო საშუალებების რაოდენობა გამრავლებული 

საწვავის ხარჯზე 100კმ-ზე გამრავლებული 1 ტაქსის წლიური კილომეტრაჟზე და 

გაყოფილი 100-ზე 

 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.6.6 

 

მცირე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების დატვირთულობის ფაქტორი 

(დატვირთვის ფაქტორი) 

მონაცემის განზომილება: ტონა.კმ/ ტრანს.კმ 

აღწერა: ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებითა და 

გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას პარამეტრ 3.6.7. -დან თუ ის არის 

შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა 

მეთოდით.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულ იქნა ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. 

გამოკითხვების შედეგი. 

 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

2 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

6.7 

ყველა მცირე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მიერ წლის განმავლობაში 

გადატანილი ტვირთი (წლიური ტვირთბრუნვა) 

მონაცემის განზომილება: ტონა.კმ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის საშუალებით 

 

მონაცემი #3.6.1*3.6.2*3.6.6. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

დამატებითი კომენტარი მცირე სატვირთო მანქანების (2 ტონამდე ტვირთზიდვის) რაოდენობა გამრავლებული 
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წლიური კილომეტრაჟზე გამრავლებული გადატანილი ტვირთის რაოდენობა ერთი 

მანქანისთვის (ტონა) 

ამ პარამეტრების ვერიფიკაცია შეიძლება რეალურად წლიურად გადაზიდული 

ტვირთისა და გავლილი კილომეტრაჟის საშუალებით. 

 

კომერციული ტრანსპორტი (დიდი სატვირთო მანქანები) 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.1 

ქ. ზუგდიდში მოძრავი დიდი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

რაოდენობა (დიზელი) 

მონაცემის განზომილება: დიდი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა საწვავის მიხედვით 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

30  (სულ ) 

25 დიზელი 

5 გაზი  

დამატებითი კომენტარი ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის ტრანსპორტის 

სამსახური 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.2 

საშუალოდ წლიურად ერთი დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების  მიერ 

განვლილი მანძილი  (სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: კმ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ. გამოკითხვის 

შედეგები. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

7 200  

დამატებითი კომენტარი ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის ტრანსპორტის 

სამსახური 
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.7.3 

საშუალოდ წლიურად ყველა დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების  მიერ 

განვლილი მანძილი (სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით) 

მონაცემის განზომილება: ტრანს.კმ/წელი 

აღწერა: გამოთვლილი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ. 

მონაცემი # 3.7.1 და 3.7.2 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

180 000 (დიზელი) 

36 000 (გაზი) 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.4 

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/100 კმ 

 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  მანქანის ტექნიკური პასპორტი. SEAP-ისათვის  მოწოდებულია ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მიერ.  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

დიზელი 35 ლ 

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.5 

წლიურად მოხმარებული საწვავი სატრანსპორტო საშუალებებისა და საწვავის 

ტიპების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი  

აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

63 000 ლ დიზელი 
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დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

3.7.6 

 

დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების დატვირთულობის ფაქტორი 

(დატვირთვის ფაქტორი) 

მონაცემის განზომილება: ტონა-კმ/ მანქანა-კმ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  ამ ეტაპზე მოწოდებულია  მიერ. რიცხვი მიღებულია გამოკითხვის შედეგად. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

5 

დამატებითი კომენტარი საჭიროა ღონისძიებებით დაზოგილი ემისიების შესაფასებლად მონიტორინგის 

პერიოდში.  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.7 

ყველა დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მიერ წლის განმავლობაში  

გადატანილი ტვირთი (წლიურიტვირთბრუნვა) 

მონაცემის განზომილება: ტონა.კმ/წელი 

აღწერა: მეორადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის საშუალებით. 

მონაცემი #3.7.1*3.7.2*3.7.6. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

972 000 

დამატებითი კომენტარი ამ პარამეტრების ვერიფიკაცია შეიძლება რეალურად წლიურად გადაზიდული 

ტვირთისა და გავლილი კილომეტრაჟის საშუალებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 3. 

7.8 

ქ. ზუგდიდის  ტრანსპორტის სექტორში სულ მოხმარებული საწვავი ტიპების 

მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: ლ/წელი (მგვტ.სთ) 

მ3/წელი  (მგვტ.სთ) 
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აღწერა: მეორადი დათვლილი მონიტორინგის და SEAP-ის მოომზადების პროცესში.  

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია SEAP-ის ჯგუფის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში 2012-ში მოხმარებული იყო:  

121 896 მგვტ.სთ-ის ექვივალენტის საწვავი, რასაც შეესაბამება 30 600 ტ CO2-ის 

ეკვივალენტში ემისია 

 

დამატებითი კომენტარი მონიტორინგის პროცესში ეს მონაცემი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ბალანსის 

ვერიფიკაციისათვის. 

 

ნარჩენების მართვა  

მონაცემი/ პარამეტრი # 

4.1 

ნარჩენის რაოდენობა (დაგროვებული და ყოველდღიურად შეტანილი 

ნაგავსაყრელზე) 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის არსებული ნაგავსაყრელი 

მონაცემის განზომილება: მ3 ან ტონა 

აღწერა: პირველადი მონაცემი.  

გამოყენებული წყარო:  ამ SEAP-ის მომზადების პროცესში მონაცემები მოწოდებულ იქნა  ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

2010 წლიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ახალი 

ნაგავსაყრელი, რომელიც ესაზღვრება ორ სოფელს - ცაიშს და დიდინეძს. 2012 

წლისათვისმ ნაგავსაყრელზე  დღეში შედის 120 მ3 ნარჩენი. 

წელიწადში შედის 45 000 მ3 ნარჩენი. 

დამატებითი კომენტარი 1972 წლიდან 2010 წლამდე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარის 

ტერიტორიაზე, ქალაქის ცენტრიდან 10 კმ-ში და უახლოესი დასახლებული 

პუნქტიდან 2 კმ -ის დაშორებით, ფუნქციონირებდა ამჟამად დახურული 

ნაგავსაყრელი, რომლის ფართობი შეადგენს 6 ჰა და სიღრმე 3 მეტრია. აღნიშნული 

ნაგავსაყრელი ემსახურებოდა ქ. ზუგდიდსა და ნაწილობრივ მის ახლო მიმდებარე 

სოფლებს. 2009-2010 წლების მონაცემებით ნაგავსაყრელზე ყოველწლიულად 

შეჰქონდათ 40-45 ათასამდე კუბური მეტრი მყარი საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო 

ნარჩენი. ამჟამად ნარჩენების უმეტესი ნაწილი კომპოსტირებულია/დატკეპნილია. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

4.2 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელის პარამეტრები (ფართობი, სიღრმე, 

ნარჩენის შემადგენლობა) 

მონაცემის განზომილება: ფართობი -ჰა 

სიღრმე -მ 
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ნარჩენის შემადგენლობა -% 

აღწერა: პირველადი მონაცემი. გამოიყენება მეთანის რაოდენობის შესაფასებლად.   

გამოყენებული წყარო:  ამ SEAP-ის მომზადების პროცესში ეს მონაცემები მოწოდებულ იქნა  ქ. ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ფართობი -15 ჰა 

სიღრმე - 2 მ-მდე  

ნარჩენის შემადგენლობა : ორგანული ნარჩენები 62.76%, ქაღალდი 7.6%, ქსოვილი 

11.79%, პოლიეთილენი/პლასტუკური 10.15%, ინერტული მასალა 3.54%, ლითონი 

1.19% და სხვა 2.97% 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემები გამოიყენება წლიური მეთანის ემისიის გენერაციის წინასწარ 

შესაფასებლად/გამოსათვლელად 

ბოლო პერიოდისათვის მუნიციპალური ნარჩენების ფრაქციების პროცენტული 

შედგენლობები შეფასებულ იქნა 2003 წელს ქ.თბილისისთვის (GIZ) და 2010 წელს ქ. 

ბათუმისათვის (აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ82). 

შედეგებს შორის არსებობს გარკვეული სხვაობები, რაც სრულიად  ბუნებრივია, 

რადგანაც თბილისი გაცილებით დიდი ქალაქია, როგორც ტერიტორიულად, ისე 

მოსახლეობის რაოდენობით.  გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ, ზუგდიდი, 

ისევე როგორც  საქართველოს სხვა მცირე ქალაქები, დიდ ქალაქებთან შედარებით 

განსხვავდება ცხოვრების წესით, დონით და პირობებით. ქ. ზუგდიდის 

გათვლებისათვის აღებულ იქნა მასთან კლიმატით და ცხოვრების სტილით უფრო 

ახლოს მდგომი ქ. ბათუმის მონაცემები  წარმოქმნილი ნარჩენების ფრაქციათა 

პროცენტული შემადგენლობის შესახებ (გაზომილი 2010 წ, EU) (ცხ. 3). არსებობს 

ნარჩენების შედგენილობის სხვა წყაროებიც, მაგრამ მათ გააჩნიათ უფრო შეფასებითი 

ხასიათისაა83. 

 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

4.3 

შეგროვებული და ადგილზე დამწვარი მეთანის რაოდენობა 

მონაცემის განზომილება: მ3 

                                                      

 

 

 

82 http://www.greenalt.org/webmill/data/file/EIA_Adjara_%20SWM1.pdf 
83 2003 წელი - “2003, GIZ” ; 1990 წელი  და 2010 წელი - “GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს 

დედაქალაქის მდგომარეობის და ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება”; http://geocities-

tbilisi.ge/failebi/2388-Introduction.pdf; 

http://geocities-tbilisi.ge/failebi/2388-Introduction.pdf
http://geocities-tbilisi.ge/failebi/2388-Introduction.pdf
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აღწერა: პირველადი მონაცემი. მიიღება გაზომვით. 

გამოყენებული წყარო:  ამ SEAP-ის მომზადების პროცესში ეს მონაცემი/რაოდენობა შეფასებულ იქნა IPCC-ის 

FOD მოდელით. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: იმ დაშვებით, რომ ნაგავსაყრელი დაიხურება 2016 წელს და მეთანის დაწვა მოხდება 

2017 წლიდან, ყოველწლიურად ატმოსფეროში ადინებისაგან დაიზოგება საშუალოდ 

960 ტ CO2-ის ექვივალენტი, ხოლო 4 წელიწადში (2017-2020 წწ) 3 843 ტ CO2-ის 

ექვივალენტი, რაც გენერირებული რაოდენობის (14 733 ტ CO2-ის ექვივალენტი 26%-

ია. 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

4.4 

გენერირებული მეთანის გამოთვლა  (იმ შემთხვევაში თუ ვერ განხორციელდა 

დახურვა და საპროექტო წინადადება). 

მონაცემის განზომილება: მ3 ან ტონა 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. გენერირებული მეთანის რაოდენობა უნდა გამოითვალის 

პირველი რიგის ლპობის მოდელის გამოყენებით. გამოთვლები ევალება 

მონიტორინგის ჯგუფს. 

გამოყენებული წყარო:  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl (გვ. 3.36) ეს არის მზა კომპიუტერული პროგრამა, 

რომელშიც საჭიროა პარამეტრების შეყვანა. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

გამოთვლებისათვის საჭირო პარამეტრები:  

 მოსახლეობის რაოდენობა 

 ერთ სულზე წარმოებული ნარჩენი (დღეში ან წლიურად) 

 ნარჩენების შემადგენლობა (პარამეტრი 4.2) 

 მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი კოეფიციენტი (MCF) -1 

 ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადი 

ნარჩენების შედგენილობა DOC 

საკვების ნარჩენები 0.15 

ბაღი 0.20 

ქაღალდი 0.40 

ხე და ჩალა 0.43 

ტექსტილი 0.24 

ერთჯერადი საფენები 0.24 

 

 ლპობის უნარის მქონე ორგანული ნახშირბადის ფაქტიურად 

გახრწნილი წილი (DOCF )-0.5-0.6 

 მეთანის წილი ნაგავსაყრელის გაზში (F)-50% 

 დაჟანგვის კოეფიციენტი (OX)-0.1 (მართვად ნაგავსაყრელზე) 

SEAP-ში 2012 წელს გენერირებული და ატმოსფეროში ადინებული მეთანი 0.17 გგ-ია 

(3 570 ტ CO2ეკვ.) ორივე ნაგავსაყრელიდან, ხოლო  2020 წელს ნავარაუდევი 0.33 გგ 
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მეთანი (6 930  ტ CO2ეკვ.) 

დამატებითი კომენტარი იმ შემთხვევაში თუ ვერ განხორციელდა ნაგავსაყრელის დახურვა და რაც მთავარია 

საპროექტო წინადადება მეთანის დაწვის შესახებ, სავარაუდოდ არც მეთანის 

გაზომვები მოხდება და დაკვირვებები იწარმოებს ზემოთ ჩამოთვლილ პარამეტრებზე 

მონიტორინგით და გენერირებული მეთანის შეფასებით. 

 

გარეგანათების სექტორი 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

5.1 

გარეგანათებაში წლიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა 

მონაცემის განზომილება: კვტ.სთ/წელი 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  ქ. ზუგდიდის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური. ეს სამსახური 

პასუხისმგებელია ყოველთვიურად (ან წლიურად) გარეგანათებაში მოხმარებული 

ელექტროენერგიის რაოდენობის მოწოდებაზე 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

1655213 კვტ.სთ  (2012 წელს) 

           2 070 000 კვტ.სთ (2020 წლის პროგნოზი) 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი გადამოწმებულ უნდა იქნას გადახდილი თანხებით. 

2020 წლის პროგნოზი გამოთვლილია SEAP-ის მომამზადებელი ჯგუფის მიერ. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

5.2 

ენერგოეფექტური (LED) ნათურების რაოდენობა, რომლებითაც ნაწილობრივ 

ჩანაცვლდება არაეფექტური/ძველი ნათურები და რომლებიც იქნება გამოყენებული 

ახალ ინსტალაციებში 

მონაცემის განზომილება: LED  ნათურების რაოდენობა 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  პროექტის/ღონისძიების განმახორციელებელი ერთეული 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ღონისძიება გულისხმობს, რომ 2020 წლისათვის გარე განათებაში   100 % 

იქნება ახალი, LED ტიპის ნათეურები  

3 767  ცალი 

დამატებითი კომენტარი ამ ღონისძიების გატარების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს, თუ რა 

მოუვათ ჩანაცვლებულ ნათურებს: განადგურდებიან თუ ვინმეს გადაეცემა და ვის?  
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მონაცემი/ პარამეტრი # 

5.3 

ერთი LED ნათურის მიერ 1 სთ-ში დაზოგილი ენერგია 

მონაცემის განზომილება: კვტ.სთ 

აღწერა: პირველადი მონაცემი 

გამოყენებული წყარო:  ნათურის ტექნიკური პასპორტიდან 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 0.236 კვტ.სთ 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

5.4 

განხორციელებული ღონისძიებით (LED ნათურებით) 2020 წლისათვის დაზოგილი 

ემისია 

მონაცემის განზომილება: ტ CO2ეკვ. 

აღწერა: მეორადი მონაცემი. ყოველწლიურად გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ. 

გამოყენებული წყარო:  SEAP-ის მომზადების ჯგუფი 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

2020 წლისათვის დაიზოგება 1.66 გგვტ.სთ ელექტროენერგია, რაც შეესაბამება  226 ტ 

CO2-ის ეკვ. დაზოგვა 

დამატებითი კომენტარი  

 

ქ. ზუგდიდის გამწვანება 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.1 

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე 2012 წელს არსებული გამწვანების ფართობი 

მონაცემის განზომილება: ჰა 

ნარგავების რაოდენიბა სახეობების მიხედვით 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ქალაქის გამწვანების სამსახური, ბოტანიკური ბაღის (დადიანეის სასახლის ბაღი) 

ხელმძღვანელობა 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

64 ჰა  (აქედან 23 ჰა დადიანების სასახლის ბაღი) 
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დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.2 

საბაზისო 2012 წელს არსებული გამწვანების პირობებში ნახშირორჟანგის (CO2) 

წლიური შთანთქმა ქ.ზუგდიდის ტერიტორიიდან 

მონაცემის განზომილება: ტ CO2/წ 

აღწერა: მეორადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  გამოთვლილია SEAP-ის მომზადების პროცესში 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

167 200 ტ 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.3 

ბოტანიკური ბაღის აღდგენითი სამუშაოები (სულ 1 ჰა) 

მონაცემის განზომილება: ჰა 

ნარგავების რაოდენიბა სახეობების მიხედვით 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ქალაქის გამწვანების სამსახური, ბოტანიკური ბაღის (დადიანეის სასახლის ბაღი) 

ხელმძღვანელობა 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ქ.ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენა/რეკონსტრუქცია-70 ტ-ით მეტი CO2-ის  

შთანთქმა 2020-ში 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.4 

ქ.ზუგდიდის პერსპექტიული განვითარების ზონაში ტყე-პარკის გაშენება  (5ჰა). 

 

მონაცემის განზომილება: ჰა 

ნარგავების რაოდენიბა სახეობების მიხედვით 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ქალაქ ზუგდიდიის  მერიის გამწვანების სამსახური 

SEAP-ში გამოყენებული ქ.ზუგდიდის პერსპექტიული განვითარების ზონაში ტყე-პარკის გაშენება  (5ჰა)- 246 ტ  

CO2-ით მეტი შთანთქმა 2020-ში 
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სიდიდე: 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.2 

ყოველწლიური ჭრები ხეების სახეობების მიხედვით 

მონაცემის განზომილება: მ3 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ქალაქის გამწვანების სასახური და ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელობა 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში შეფასებულია მხოლოდ ქ. ძუგდიდის ტერიტორიაზე ამჟამად დაგროვებული 

ნახშირბადი და ყოველწლიური დაგროვება 2020 წლამდე. ჭრები გათვალისწინებული 

უნდა იყოს მონიტორინგის პროცესში. 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.3 

ყოველწლიური ხანძარი ან სხვა მიზეზით დაზიანებული ხეები 

მონაცემის განზომილება: მ3 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ქალაქის გამწვანების სასახური  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში შეფასებულია მხოლოდ ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე ამჟამად 

დაგროვებული ნახშირბადი და ყოველწლიური დაგროვება 2020 წლამდე. ხანძრები, 

ხე-მცენარეების დაავადებები და სხვა მიზეზით ხეების მოსპობა გათვალისწინებული 

უნდა იყოს მონიტორინგის პროცესში. 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.4 

ბოტანიკური  ბაღის (დადიანების ბაღის) ტერიტორიაზე მონიტორინგი  

მონაცემის განზომილება: ჰა 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი. ყოველწლიური მონიტორინგი ფართობებზე ცვლილებებში 
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გამოყენებული წყარო:  ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელობა 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში შეფასებულია ბოტანიკური ბაღის ამჟამინდელი მდგომარეობა.  

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.5 

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მომხდარი ცვლილებები (ხანძარი, ხეების 

დაავადება და სიხშირის შემცირება) 

მონაცემის განზომილება: მ3 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი 

გამოყენებული წყარო:  ბოტანიკური ბაღი 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

SEAP-ში შეფასებულია ბოტანიკური ბაღის მხოლოდ დღევანდელი მდგომარეობა და 

შთანთქმა 2020 წლის ჩათვლით. ბიომასაში ცვლილებებზე მონიტორინგი უნდა 

მოხდეს ყოველწლიურად. 

დამატებითი კომენტარი ამ ეტაპზე გამწვანების სექტორში ყველგან აღებულია ტიპიური მაჩვენებლები და 

ბოტანიკური ბაღისათვის რეგიონის ტყეებისათვის დამახასიათებელი მაჩვენებლები 

(ბიომასის ნამატი, მშრალი ბიომასის რაოდენობა). მუდმივი მონიტორინგი უნდა იყოს 

ყველა გამოყენებულ პარამეტრზე და მათი განახლების შემთხვევაში შესაბამისი 

ცვლილებები მოხდეს გამოთვლებშიც.  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

6.6 

ყოველწლიური მონიტორინგი CO2-ის შთანთქმის ცვლილებებზე 

მონაცემის განზომილება: ტ CO2 წელიწადში 

აღწერა: მეორადი პარამეტრი. გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ. 

გამოყენებული წყარო:  ამ ეტაპზე გამოთვლილია SEAP-ის მომამზადებელი ჯგუფის მიერ. 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ქ. ზუგდიდის გამწვანება სულ 64 ჰა ტერიტორიას ფარავს (ნარგაობით 

ფრაგმენტირებულად დაფარული  ზონები, კრონაშეკრული ნარგაობით დაფარული 

ზონები   და ბოტანიკური ბაღი). ამჟამად ამ ტერიტორიაზე დარეზერვებულია 3 690 ტ 

ნახშირბადი (C), ხოლო წლიური შთანთქმა  167 200 ტ CO2. 

 

დამატებითი კომენტარი  
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შენობების სექტორი 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.1 

მუნიციპალური შენობების მიერ ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მგვტ.სთ/წელი 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  ქ. ზუგდიდის მერიის ფინანსური სამსახური. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე 

პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

5 085  

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს ენერგო-პროში და ენერგოაუდიტის შეფასებებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.2 

საცხოვრებელი შენობების მიერ ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მგვტ.სთ/წელი 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  ენერგო-პრო. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის 

მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი (ან მონიტორინგის ჯგუფი) 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

39 049 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს ტიპიური შენობების გამოკითხვის წესით და 

ენერგოაუდიტის შეფასებებით.. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.3 

კომერციული შენობების მიერ ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მგვტ.სთ/წელი 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  ენერგო-პრო. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის 

მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

 

17 954 
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დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების გამოკითხვის წესით და 

ენერგოაუდიტის შეფასებებით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.4 

მუნიციპალური შენობების მიერ ბუნებრივი და თხევადი აირის  წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ) 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  ქ. ზუგდიდის მერიის ფინანსური სამსახური. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე 

პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

29.176 ათასი კუბ.მ ბუნებრივი გაზი. თხევადი აირი -0. 

დამატებითი კომენტარი შესაძლოა გადამოწმდეს გაზის მომწოდებელ კომპანიაში 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.5 

საცხოვრებელი შენობების მიერ ბუნებრივი და თხევადი აირის  წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ) 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  გაზ-გამანაწილებელი კომპანია, რომელიც ემსახურება ქ. ზუგდიდს. მონაცემების 

საბოლოო ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-

მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

ბუნებრივი აირი - 11120.72 ათასი კუბ.მ, თხევადი აირი -36750კგ 

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.6 

კომერციული შენობების მიერ ბუნებრივი აირის წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ) 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი. ყოველწლიური 

გამოყენებული წყარო:  გაზ-გამანაწილებელი კომპანია, რომელიც ემსახურება ზუგდიდს. მონაცემების 

საბოლოო ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-
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მენეჯერი 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

 

ბუნებრივი აირი -735 564 კუბ.მ  

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების გამოკითხვის წესით და 

ენერგოაუდიტის შეფასებებით.. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.7 

მუნიციპალური შენობების მიერ შეშისა და დიზელის საწვავის წლიური  მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მ3; ლ (მგვტ.სთ) 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  ქ. ზუგდიდის მერიის ფინანსური სამსახური. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე 

პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

შეშა - 401 კუბ.მ  

დიზელი - 23280 ლ 

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.8 

საცხოვრებელი შენობების მიერ შეშის წლიური მოხმარება 

მონაცემის განზომილება: მ3 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი.  

გამოყენებული წყარო:  მოსახლეობაზე გაცემული ვაუჩერები. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე 

პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი  

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

შეშა - 10109 კუბ.მ, თხილის ნაჭუჭი -14 750 ტონა 

დამატებითი კომენტარი ექსპერტების ვარაუდით წლიურად ქ.ზუგდიდში შეშის მოხმარება 3000-4 000 მ3-ია. 

უნდა გადამოწმდეს პერიოდული გამოკითხვებით. განსაკუთრებით შეშის მოხმარება 

ხდება იმაზე მეტი ვიდრე გაიცემა ვაუჩერები 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # კომერციული შენობების მიერ შეშის  წლიური მოხმარება 
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7.9 

მონაცემის განზომილება: მგვტ.სთ/წელი 

აღწერა: პირველადი პარამეტრი. ყოველწლიური 

გამოყენებული წყარო:  კომერციული შენობების გამოთხვა. მონაცემების საბოლოო ხარისხზე 

პასუხისმგებელია ქ. ზუგდიდის მერიაში გამოყოფილი ენერგო-მენეჯერი 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

თხილის ნაჭუჭი - 4000 ტონა 

 

დამატებითი კომენტარი ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების გამოკითხვის წესით. 

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.10 

სამივე ტიპის სექტორიდან CO2-ის  წლიური მონიტორინგი 

მონაცემის განზომილება: ტ CO2/წელი 

აღწერა: მეორადიადი პარამეტრი. ყოველწლიური 

გამოყენებული წყარო:  გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

 

2012  საბაზისო წელი - 15 131 

2020  წელი - 18 500 

 

დამატებითი კომენტარი  

 

მონაცემი/ პარამეტრი # 

7.11 

დაზოგვა შენობების სექტორში გატარებული ღონისძიებებით 

მონაცემის განზომილება: მგვტ.სთ/ყოველ ღონისძიებაზე 

აღწერა: მეორადი პარამეტრი. ყოველწლიურად გამოითვლება თითოეული 

ღონისძიებისათვის. 

გამოყენებული წყარო:  პროექტის განმახორციელებელი (მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტი, კომერციული 

შენობის ხელმძღვანელი) 

SEAP-ში გამოყენებული 

სიდიდე: 

ეს პარამეტრი გამოითვლება თითოეული კონკრეტული ღონისძიების  გატარების 

შემთხვევაში, იმ მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თან უნდა ახლდეს 

თითოეულ ღონისძიებას. 
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დამატებითი კომენტარი ყოველი შენობისა და საწვავისთვის, რომლის მიმართაც გატარდა ღონისძიება უნდა 

შეფასდეს/გაიზომოს ენერგომოხმარება და შესაბამისი CO2 საბაზისო სცენარით და 

რეალური გაზომვით შეიძლება ენერგიის მოხმარების შემცირება მოხდეს სხვადასხვა 

მიზეზით (ტექნიკური გამორთვები, გადაუხდელობის გამო გამორთვები და ა.შ.) 

ამიტომ საჭიროა დასაბუთდეს, რომ შემცირება გამოიწვია ნამდვილად ღონისძიების 

გატარებამ და ყველა სხვა არტეფაქტი მოხსნილია. თუ როგორ უნდა შეფასდეს 

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელებული ემისიის დაზოგვა ცალკე უნდა იყოს 

გაწერილი თითოეული ღონისძიებისათვის. 

ღონისძიებების მიერ დაზოგილი ემისიების წინასწარი თეორიული შეფასებები 

მოცემულია SEAP-ში. 

 

მდგრადი განვითარების კრიტერიუმები 

მონიტორინგის ანგარიშში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს მდგრადი 

განვითარების ინდიკატორებზე დაკვირვების შედეგები. ეს ინდიკატორები ზოგადად 

შემდეგია: 

8.1.  ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი პოტენციალის (კადრები, 

გეგმები) გაუმჯობესება; 

8.2. მოსახლეობის კომფორტის გაუმჯობესება ან ენერგიაზე დანახარჯის დაზოგვა 

(ერთ სულზე მოხმარებული ცხელი წყალი, გამთბარი ფართობის ზრდა, ფართობის 

ერთეულზე მოხმარებული ენერგიის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება და ა.შ); 

8.3. საცხოვრებელ შენობათა კონდომინიუმების შექმნის ხელშეწყობა; 

8.4. მუნიციპალურ ან კომერციულ შენობებში კომფორტის გაუმჯობესება ან 

ენერგოდანახარჯის დაზოგვა (ფართობის ერთეულზე მოხმარებული სითბო, სიცივე, ელ. 

ენერგია, ცხელი წყალი და ა.შ.) ; 

8.5. ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; 

8.6. 1 სულ მოსახლეზე მწვანე ფართობის ზრდა; 

8.7. ადგილობრივი დამაბინძურებლების შემცირება (ძირითადად ტრანსპორტის 

სექტორში გატარებული ღონისძიებების შედეგად); 

8.8. დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა; 

8.9. გენდერულ პროცესებში წვლილის შეტანა; 
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8.10. ახალი ტექნოლოგიის დემონსტრირება და პილოტირება;  

8.11. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა; 

8.12. მონიტორინგის პროცესში მუნიციპალიტეტს შეუძლია ანგარიშგება გააკეთოს 

დამატებით სხვა კრიტერიუმებზე, რომლებშიც წვლილი  ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმით დაგეგმილი ღონისძიებების გატარებამ შეიტანა; 

8.13. გეგმის განხორციელების ძირითადი ბარიერები, როგორ მოხდა მათზე 

გვერდის ავლა  ან ვერ მოხერხდა მათი გადალახვა, და რა უნდა გაკეთდეს მომავალში 

წარმატების მისაღწევად. 

 


