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კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში არსებული მდგომარეობა  

 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

ქალაქი ქუთაისი იმერეთის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს. ქალაქი 

მდებარეობს მდინარე რიონის ორივე ნაპირზე. ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით ქალაქ 

ქუთაისს ესაზღვრება დაბალმთიანი ოკრიბას ქედი, ჩრდილოეთით - სამგურალის ქედი, 

სამხრეთით და დასავლეთით კი - კოლხეთის დაბლობი. ქალაქის ტერიტორია შეადგენს 

7 000 ჰა-ს. დასახლების უმეტესი ნაწილი ვაკეზეა, ქალაქის ჩრდილოეთი უბნები გორაკ-

ბორცვებზეა შეფენილი, უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილი კი საფიჩხიის სერზეა 

განლაგებული, რომელიც მდინარე რიონის ერთ-ერთ ტერასას წარმოადგენს. 

ქ. ქუთაისში ჰავა ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულია. აქ ზომიერად თბილი ზამთარი და 

შედარებით მშრალი, ცხელი ზაფხული იცის. ხშირია აღმოსავლეთის ფიონური ქარი. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა +140C-ია, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის 

ტემპერატურა შეადგენს +50C-ს, ხოლო ყველაზე ცხელის, ივლისის - +23.20C-ს. წელიწადში 

საშუალოდ 1700 მმ ნალექი მოდის.  

 2012 წლის მდგომარეობით, ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობა 196 800 კაცს შეადგენს. ქალაქის 

მოსახლეობის რაოდენობა მზარდია, თუმცა ზრდის ტემპი უცნობია. ქუთაისის 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 2 800 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 

კაცი/კმ2) 40-ჯერ აღემატება.  

ქალაქი ქუთაისი შედგება 12 ტერიტორიული ერთეულისაგან: ქალაქი–მუზეუმი, 

ავტოქარხანა, უქიმერიონი, ძელქვიანი, კახიანოური, ვაკისუბანი, საფიჩხია, სულხან–საბა, 

ნიკეა, მუხნარი, გუმათი და გამარჯვება. 

ქ. ქუთაისის მოსახლეობის 4 ძირითადი წყაროა: მომსახურეობის სფერო, ვაჭრობა, 

ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან და სოფლის მეურნეობა (მოსახლეობის უმეტესობას 

აქვს ნაკვეთი სოფლად). სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ერთ სულ მოსახლეზე წლიური 

შემოსავალი 3 095 ლარს შეადგენს. 

ქ. ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერების ჩათვლით 67 817 000 ლარი შეადგინა. მათ შორის ადგილობრივი 

შემოსავლების წილი 57%–ია, ხოლო 43%–ს გამოთანაბრებითი ტრანსფერები 

უზრუნველყოფს. თვითმმართველობის ინფორმაციით, ქალაქის შემოსავლებს 

უზრუნველყოფს 4 ძირითადი სექტორი: მძიმე მრეწველობა; მსუბუქი მრეწველობა; 

სოფლის პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნები; ვაჭრობისა და მომსახურეობის 

სფეროები.  

სამუშაო ჯგუფის მონაწილენი თვლიან, რომ შემოსავლების ძირითადი სექტორები 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, თუმცა ქვეყანაში სოციალურ–ეკონომიკური ფორმაციის 

შეცვლის გამო შეიცვალა ამ სექტორებზე მოსული საბიუჯეტო შემოსავლების წილი.  
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ამჟამად მიმდინარეობს ქ. ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება. 

თვითმმართველობის მხრიდან ქალაქის ეკონიმიკური განვითარების პრიორიტეტებად 

დასახელებული იქნა: ახალი საწარმოების გახსნა, ძველი გაუქმებული საწარმოების 

აღდგენა და ტურიზმის განვითარება. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან 

ქალაქისათვის სახასიათოა: ძლიერი ქარი, წყალდიდობა, მეწყერი და მდინარის ნაპირების 

ეროზია. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ 10 წელიწადში ბუნებრივი 

კატასტროფებიდან გაძლიერდა წყალდიდობა.  

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის ქალაქის განაშენიანებულ ტერიტორიებს, 

მათ შორის საცხოვრებელ სახლებს. მონაცემების მიხედვით, ძლიერი ქარის, 

წყალდიდობისა და მდინარის ნაპირების ეროზიის შედეგად ქალაქის ექვს ტერიტორიულ 

ერთეულში დაზიანებულია დაახლოებით 19 ჰა ფართობი, ხოლო საფრთხის ქვეშაა 72 ჰა. 

აქედან ყველაზე დიდი ზარალი ქარიშხალზე მოდის. ასე მაგალითად, „კახიანოურის“ 

ტერიტორიულ ერთეულში ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა 73 საცხოვრებელი შენობა, 

რის შედეგადაც დაზარალდა 10 000 მაცხოვრებელი; „ნიკეას“ ტერიტორიულ ერთეულში 

ქარმა დააზიანა 88 საცხოვრებელი შენობა და დაზარალდა 14 000 ადამიანი. ქარიშხლების 

შედეგად ზიანი ფაქტიურად ქალაქის მთლიან ტერიტორიას მიადგა; თუმცა 

თვითმმართველობის მიერ სრულყოფილად არ არის დათვლილი დაზიანებული 

სახლებისა და საფრთხეში მყოფი ადამიანთა რაოდენობა.  

ქ. ქუთაისის მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის მეწყერი, მდ. ნაპირების წარეცხვა და 

წყალდიდობაც. ასე მაგალითად, „ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიულ ერთეულში 

დამეწყვრის შედეგად დაზიანდა 26 საცხოვრებელი შენობა (300 მაცხოვრებელი); თუმცა, 

ეს მონაცემები არასრულია.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა მსხვერპლი 

არ მოჰყოლია. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეები აზიანებს ქალაქის 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურასაც. კერძოდ, წყალმოვარდნების შედეგად დაზიანდა 

ავტოქარხნის ხიდი, სატრანსფორმატორო ჯიხური, საკანალიზაციო და სანიაღვრე 

სისტემები. მდ. რიონი წყალდიდობისას საფრთხეს უქმნის ბოტანიკურ ბაღსაც,  

ადგილობრივი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ წყალსაცავების საშუალებით შეუძლიათ მდ. 

რიონის ხარჯის რეგულირება და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა 

წყალდიდობების დროს.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში მრავალი 

კარსტული ძაბრია, რომლებიც თანდათანობით ირეცხება. იყო შემთხვევა, როცა ძლიერი 

წვიმების დროს საცხოვრებელ სახლს მიწა გამოეცალა და ჩავარდა კარსტში.  

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობას ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად ბოლო 

ათწლეულში ქალაქისათვის მიყენებული ზიანის სრული ოდენობა შეფასებული არა აქვს. 

მოსახლეობისათვის ბუნებრივი კატასტროფების მიერ მიყენებული ზარალი ნაწილობრივ 

იქნა ანაზღაურებული. კერძოდ, 2009-2012 წლებში მოსახლეობას აუნაზღაურდა 31 860 
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ლარის ზარალი. ბუნებრივი საფრთხის ზონაში მოხვედრილი ქალაქის ტერიტორიული 

ერთეულების დაზიანებული ფართობების, საცხოვრებელი შენობების და მოსახლეობის 

რაოდენობის შესახებ ზოგიერთი მონაცემი მოცემულია ცხრილში #1.  

ცხრილი 1: ბუნებრივი საფრთხის მიერ ქ. ქუთაისში დაზიანებული ტერიტორიული 

ერთეულები 

ბუნებრივი 
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წყალმოვარდნა 

/ წყალდიდობა  

„გამარჯვების“ ტერიტორიული 

ორგანო 
7 7 ? ? 

„ქალაქ–მუზეუმის“ ტერიტორიული 

ორგანო 
1.5 1 

? ? 

ძლიერი ქარი 

„კახიანოურის“ ტერიტორიული 

ორგანო 
10 23 

73 10 000 

„სულხან–საბას“ ტერიტორიული 

ორგანო 
- 19 53 12 000 

„ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო - 22 88 14 000 

მდ. ნაპირების 

წარეცხვა 
ქალაქ-მუზეუმი ? ? 26 300 

 

ქალაქს ბუნებრივი კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა არა აქვს. ქუთაისში 

არსებობს სახანძრო და საგანგებო სიტუაციების სამსახურები, რომლებიც აღჭურვილია 

სპეცტექნიკით. მათ მოვალეობაში შედის რეაგირება: ხანძარზე, წყალდიდობაზე, დიდ 

სიცხეებზე, ყინვებზე, მეწყერსა და მიწისძვრაზე. რეაგირება უმეტეს შემთხვევაში 

მოსახლეობის დახმარებას გულისხმობს. ბუნებრივი სტიქიის შემთხვევაში ქალაქის მერი 

სპეციალური ბრძანებით ქმნის საგანგებო სიტუაციის შტაბს, რომელიც ხელმძღვანელობს 

მომხდარი კატასტროფების შედეგების ლიკვიდაციას. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესამცირებლად ადგილობრივი ხელისუფლება 

ახორციელებს მდინარეთა ნაპირსამაგრ სამუშაოებს. ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

განხორციელება დაგეგმილია 2013 წლისთვისაც.  

ქალაქის თვითმმართველობის ინფორმაციით, ქუთაისს სივრცითი განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა არ გააჩნიათ, არც ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინება 

ხდება ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისას; თუმცა მათ აღნიშნეს, რომ 

ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. 
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3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. ქუთაისის ავტოპარკი წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ინფორმაციას არ ფლობს ქალაქში არსებული კერძო 

თუ საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის შესახებ; თუმცა, მის 

ფუნქციებში შედის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სვლაგეზებისა და სიხშირის 

დაგეგმვა.  

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში საშუალოდაა 

განვითარებული, თუმცა არსებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და ახალი სატრანსპორტო 

ერთეულების დამატება ამ ეტაპზე საჭირო არ არის. მათი მოსაზრებით, მოსახლეობა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობით კმაყოფილია, თუმცა ხედავენ 

ავტობუსების სვლაგეზების განვითარების საჭიროებას და მიკრო-ავტობუსების 

მარშუტების რაოდენობის შემცირებას.  

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გასაუმჯობესებლად 

ყოველწლიურად ტარდება მგზავრთა ნაკადების კვლევა და კვლევის მონაცემებით 

სვლაგეზების სქემაში კორექტირების შეტანა. ასევე ხდება საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის პარკის განახლებაც. 

მოწოდებული ინფორმაციით, ქალაქში საცობები არც ისე ხშირია. სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ საცობების აღმოსაფხვრელად საჭიროა მოძრაობის რეგულირების 

ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა. ტრანსპორტის ნაკადების შესამცირებლად და 

სამართავად ადგილობრივ მმართველობას შემუშავებული აქვს საქალაქო ტრანსპორტის 

ოპტიმალური სამარშრუტო სისტემის გეგმა, რომელიც ჯერჯერობით განხორციელებული 

არ არის. ამას გარდა, ქალაქში ცენტრალური მთავრობის ხელშეწყობით მოეწყო 10 კმ–იანი 

საველოსიპედო ბილიკი. 

სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს, რომ მომდევნო 10 წელიწადში ყველა ტიპის სატრანსპორტო 

საშუალებათა რაოდენობა 1,5-ჯერ გაიზრდება. მასთან, მკვეთრად იზრდება კერძო 

ავტომობილების რაოდენობა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მოსარგებლეთა 30%–ით შემცირება.  

ტრანსპორტის ნაკადების შესამცირებლად და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

სარგებლობის წასახალისებლად ქალაქის ხელმძღვანელობას სამომავლოდ დაგეგმილი 

აქვს:  

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების ოპტიმიზაცია; 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესება, კერძოდ 

გაჩერებებზე ელექტრო-ტაბლოების დაყენება, ასევე ტრანსპორტის მუშაობის 

კონტროლისა და რეგულირების ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა;  

 მგზავრობის ღირებულების დიფერენცირებული სისტემების დანერგვა, უფასო 

მგზავრობის მონაწილეთა კატეგორიისა და რაოდენობის გაზრდა;  

 საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა; 

 გზების გამტარიანობის გაზრდა სატრანსპორტო ნაკადის ავტომატიზირებული 

სისტემების დანერგვით. 
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4. პარკები და ნარგავები 

ქალაქის ტერიტორიაზე 4 პარკია, რომელთა საერთო ფართობია 124 173 კვ.მ. და 366 

სკვერი, მთლიანი ფართობით 566 314 კვ.მ.  

სამუშაო ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მწვანე ნარგავების რაოდენობა ქუჩებში 

უმნიშვნელოდ შემცირდა. შემცირების მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ მცირე ბიზნესის 

ობიექტების მშენებლობის გამო საჭირო ხდება არსებული ხეების მოჭრა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქში პერიოდულად (წელიწადში 2-ჯერ) ხდება 

მწვანე ნარგავების გაშენება. მაგალითად, 2012 წელს 200 ძირი ხე დარგეს. ხეებს რგავენ 

როგორც ქალაქის ცენტრალურ, ისე გარეუბნებშიც.  

 

5. წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია 

ქ. ქუთაისის წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია. კომპანიის ინფორმაციით, 2011 წელს ქალაქის წყალმომარაგებისთვის 

61 647 970 მ3 წყალი იქნა გამოყენებული, მათ შორის მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის 

28 415 200 მ3, ხოლო საწარმოებზე და ორგანიზაციებზე მიწოდებული წყლის მოცულობამ 

13 437 648 მ3 შეადგინა. წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება მიწისქვეშა წყალი. ქალაქის 

მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს. 

თვითმმართველობაში თვლიან, რომ რესურსი საკმარისია ქალაქის წყალზე მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად.  

თვითმმართველობის მონაცემებით, მიწისქვეშა წყლების ხარისხისა და დონის 

მონიტორინგს ახორციელებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქიმიურ-

ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე 

მოპოვებული წყლის ხარისხს ამოწმებს. თუმცა, მუნიციპალიტეტი აღნიშნული 

მონიტორინგის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ქალაქის ტერიტორიაზე კი მიწისქვეშა 

წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი არ ფლობს 

ინფორმაციას მიწისქვეშა წყლის ხარისხზე ქალაქის ტერიტორიის ფარგლებში. თუმცა, 

შეხვედრის მონაწილეთა მოსაზრებით, ქალაქის ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის 

გაუმართაობის გამო მიწისქვეშა წყალი შესაძლოა ბაქტერიოლოგიურად დაბინძურებული 

იყოს. 

ქალაქის თვითმმართველობას ასევე არა აქვს ინფორმაცია ზედაპირული წყლის 

მონიტორინგის შესახებ, არც რაიმე ჰიდროლოგიური ცვლილება შეუნიშნავთ ბოლო 10 

წლის მანძილზე. შეხვედრის მონაწილეთა ცნობით, ქალაქის ფარგლებში მდინარეებში 

რიონი, ოღასკურა და რუა ქალაქის საკანალიზაციო სისტემებიდან ჩაედინება წყალი და 

აბინძურებს ამ მდინარეები. 

ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა, თვითმმართველობის 

შეფასებით, საშუალოა, კერძოდ კი სისტემის 60% საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

ქალაქში წყალმოხმარების კონტროლი ხდება მრიცხველების საშუალებით. კერძო 

სახლების 95% და საერთო საცხოვრებლების 10% გამრიცხველიანებულია. სამუშაო 

ჯგუფის ცნობით, წყლის დღე–ღამური წყალმოხმარება ერთ სულზე 300 ლიტრია. წყლის 

დანაკარგების შესამცირებლად კი ხდება დაზიანებული მილების შეკეთება. 
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საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილია ქალაქის 85%; თუმცა, საკანალიზაციო 

ქსელის 40% სარეაბილიტაციოა. ქალაქის საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. პატრიკეთის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს, წლებია აღარ ფუნქციონირებს, რაც იწვევს მდ. რიონის 

დაბინძურებას. 

 

6. ენერგოეფექტურობა 

ქალაქის თვითმმართველობა ინფორმირებულია იმ ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. 

ენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. 

სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ ქალაქში ელექტრო ენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში 

შემცირდა, რადგან მოსახლეობა იყენებს ენერგოეფექტურ ნათურებს. ასეთივე ნათურების 

შეძენა დაგეგმილია ქალაქის გარე განათების სისტემის ენერგოეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად. 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი აირის მოხმარება გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში 

მიჩნიათ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდა, რაც გამოიწვევდა 

საწვავი მოხმარების გაზრდასაც. ქალაქის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 

ენერგო–ეფექტურობის შეფასება არ ხდება, მაგრამ მონტაჟდება მეტალო–პლასტმასის 

ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–კონდენცირების სისტემები.  

ჯგუფის წევრები აღნიშნავენ, რომ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა მოითხოვს დიდი 

რაოდენობის ელ. ენერგიის ხარჯვას.  

ენერგოეფექტურობის გათვალისწინება ახალი საზოგადოებრივი შენობების დაგეგმარება-

მშენებლობისას არ ხდება, არც რაიმე დადგენილება არსებობს ენერგოეფექტურობის 

პარამეტრების გათვალისწინების თაობაზე.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

თვითმმართველობა თვლის, რომ ქალაქში წარმოება საშუალოდაა განვითარებული. 

ქალაქში არის: მეტალურგიული, საამშენებლო, ლითონის მექანიკური დამუშავების, ლაქ–

საღებავების, რკინა–ბეტონის, კვების მრეწველობის, ხე–ტყის გადამამუშავებელი, ქვის 

დამუშავების, საკონდიტრო, რძის პროდუქტებისა და სამკერვალო საწარმოები.  

მრიცხველები დადგმულია ყველა იმ საწარმოში, რომლებსაც წყალმომარაგება 

წყალსადენის სისტემიდან აქვთ, არცერთ მათგანში არ ხდება წყლის ცირკულაცია, 

ენერგოეფექტურობის მიზნით ზოგიერთ საწარმოს დაყენებული აქვს მეტალო–

პლასტმასის ფანჯრები.  

ნარჩენების შემცირებისა და აღმოფხვრის ღონისძიებებს მხოლოდ ხის დამუშავების 

საწარმოები მიმართავენ, სადაც ნახერხსა და ხის ნარჩენებს იყენებენ საქვაბეებში. 

ნახერხისა და ნარჩენებისაგან მზადდება აგრეთვე საწვავად გამოსაყენებელი ბრიკეტები.  
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8. ნარჩენების მართვა 

ქალაქში ნარჩენების მართვას ახორციელებს თვითმმართველობას დაქვემდებარებული 

დასუფთავების სამსახური. მისი მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, აღრიცხვა და 

განთავსება პოლიგონზე. დასუფთავების სამსახურის მიერ წლიურად შეგროვებული 

ნარჩენების რაოდენობა 200 000 მ3–ია. შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა ბოლო 10 

წელიწადში 1.5-ჯერ გაიზარდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ნარჩენების განთავსება ხდება ქუთაისის ნაგავსაყრელზე, 

რომელიც მდებარეობს ქალაქის სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში, ქუთაისი–გეგუთის 

საავტომობილო გზასთან, მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროზეა განლაგებული. 

ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, არც ნაჟური წყლებისა და აირების 

კონტროლი მიმდინარეობს.  

ქალაქის თვითმმართველობას შეფასებული არ აქვს რა რაოდენობის ნარჩენი 

წარმოიქმნება რეალურად. რადგან არ ხდება ნარჩენების სრულყოფილი მართვა, ამიტომ 

ქალაქის გარეუბნებში მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები, სადაც ხდება 

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, პლასტმასის, მინის ლეწისა და 

ქაღალდის) შემგროვებელი პუნქტებიც, მაგრამ თვითმმართველობისათვის ცნობილი არ 

არის მათ მიერ შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობები.  

ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესების მიზნით, ქალაქის ყველა უბანში დასუფთავების 

სამსახურის მიერ დაიდგა ნაგვის მოძრავი კონტეინერი (სულ 1 327 ერთეული) და 700 

ცალი ნაგვის ყუთი. ასევე, შეძენილია 19 ერთეული ნაგავმზიდი. ამას გარდა, 

საავტომობილო გზის მხრიდან ნაგავსაყრელი რკინაბეტონის ღობით შემოიღობა. ქალაქის 

ტერიტორიაზე ნარჩენების არალეგალურად განთავსების აღკვეთის მიზნით დაჯარიმდა 

რამდენიმე პირი. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, თვითმმართველობას დაგეგმილი აქვს 

არსებული პოლიგონის კონსერვაცია და ახალი, სტანდარტების შესაბამისი პოლიგონის 

გახსნა.  

 

9. გენდერი  

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომელთა აზრით ქალი და მამაკაცი ერთნაირად 

მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილებებისა და ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ, წყლის 

დეფიციტი კი ქალს უფრო შეაწუხებს, რადგან ქალმა უნდა იზრუნოს სისუფთავეზე 

ოჯახშიც და სამსახურშიც. მათი აზრით, კლიმატურ პირობებთან შეგუების უნარი არ 

არის კავშირში სქესობრივ თავისებურებებთან, რადგან კლიმატის ცვლილებებითა და 

სტიქიური მოვლენებით ქალი და მამაკაცი თანაბრად შეიძლება დაზარალდეს, რაც 

დამოკიდებულია მათ ინდივიდუალურ ამტანობაზე. 

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

სამუშაო ჯგუფის აზრით, კლიმატის ცვლილებების მიმართ ქალაქს მოწყვლადს ხდის: 

 ხეების, მათ შორის ქარსაცავი ზოლების, პარკებისა და სკვერების გაჩეხვა; 

 ჰიდრორესურსების არასწორი მართვა ჰიდროელექტროსადგურების მიერ; 
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 ყველა სახის ენერგიის არარაციონალური ხარჯვა, რაც ზრდის CO2–ის გამოყოფას. 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგების შესარბილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში განახორციელა წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია და ინერტული მასალის დაყრა მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვის საწინააღმდეგოდ. ამას გარდა, ადგილობრივმა მთავრობამ განახორციელა:  

 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

 მწვანე ნარგავების განაშენიანება/აღდგენა  

 ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები  

 სატრანსპორტო ნაკადების მართვის პროექტები.  

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აღნიშნულ პროექტებზე მუშაობა დაგეგმილია 

მომავალშიც. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ქალაქში არ მომხდარა სათბური ეფექტის 

აირების ინვენტარიზაცია და არც მისი შემცირების ღონისძიებები გატარებულა. 

ქალაქის თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციისთვის საჭიროა:  

 ნაპირსამაგრების მოწყობა,  

 კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება,  

 პარკების და ქარსაცავი ზოლების გაშენება 

ამას გარდა, მათი აზრით, კლიმატის ცვლილებების გამომწვევი მიზეზების 

შესამცირებლად ქალაქის თვითმმართველობამ უნდა განახორციელოს სათბური აირების 

გამოყოფის შემამცირებელი ღონისძიებები, მათ შორის უნდა მოწესრიგდეს ქალაქის 

ნაგავსაყრელი და გატარდეს ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე ქ. ქუთაისის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - როგორც ჩანს, ქ. ქუთაისისთვის ყველაზე აქტუალურია 

წყალდიდობის, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის და ქარიშხლების საკითხი. ამ 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში ქალაქის ფარგლებში 100 ჰა-მდე ფართობი ყვება. 

ბუნებრივი საფრთხეების შედეგად ზიანდება საცხოვრებელი სახლები და 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა. როგორც ჩანს, ბუნებრივი საფრთხეების რისკი 

იზრდება ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, როგორიცაა ხეების გაჩეხვა და მდინარის 

ჩამონადენის არასწორი მართვა ჰესების მიერ.  

ბოლო წყლებში ყველაზე მეტი ზიანი მოსახლეობას ქარიშხლების შედეგად მიადგა, 

რომლებმაც ფაქტიურად მთელი ქალაქი დააზარალა. ქალაქის თვითმმართველობას 

სრულად არ აქვს აღრიცხული ბუნებრივი საფრთხეების მიერ მიყენებული ზიანი. ზიანის 

პრევენციის მიზნით ძირითადად ნაპირსამაგრი სამუშაოები ხორციელდება.  
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ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. ქუთაისის ავტოპარკი 

წარმოდგენილია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით. მათი რაოდენობის შესახებ 

სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში საშუალოდაა განვითარებული, მიუხედავად 

ამისა არსებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და მოსახლეობა მომსახურებით კმაყოფილია.  

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გასაუმჯობესებლად ტარდება 

მგზავრთა ნაკადების კვლევა და სვლაგეზების სქემაში შესაბამისი კორექტივების შეტანა.  

ქალაქში საცობები არც ისე ხშირია. ტრანსპორტის ნაკადების სამართავად ადგილობრივ 

მმართველობას შემუშავებული აქვს საქალაქო ტრანსპორტის ოპტიმალური სამარშრუტო 

სისტემის გეგმა, რომელიც ჯერჯერობით განხორციელებული არ არის. ბოლო პერიოდში 

ქალაქში მოეწყო 10 კმ–იანი საველოსიპედო ბილიკი და იგეგმება დამატებითი ბილიკების 

მოწყობა. 

სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს, რომ მომდევნო 10 წელიწადში ყველა ტიპის სატრანსპორტო 

საშუალებათა რაოდენობა 1,5-ჯერ გაიზრდება, რაც ძირითადად კერძო ავტომობილების 

ხარჯზე მოხდება.  

პარკები და ნარგავები - ქალაქის ტერიტორიაზე 4 პარკია. ამას გარდა, გამწვანებულია 

ქუჩები. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მწვანე ნარგავების რაოდენობა ქუჩებში 

მცირედით შემცირდა სხვადასხვა ბიზნესის ობიექტების მშენებლობის გამო. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქში პერიოდულად (წელიწადში 2-ჯერ) ხდება მწვანე 

ნარგავების გაშენება, თუმცა მცირე რაოდენობით.  

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქ. ქუთაისი დიდი 

წყალმომხმარებელია. 2011 წელს ქალაქში მოხმარებული იქნა 61.6 მლნ მ3 წყალი, მათ 

შორის მოსახლეობის მიერ 28.5 მლნ მ3. წყალმომარაგებისათვის გამოიყენება მიწისქვეშა 

წყალი და რესურსი საკმარისია ქალაქის წყალზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

ქალაქის მოსახლეობის წყალმომარაგება სრულად არ ხდება და მათი ნაწილი 

წყალმომარაგებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს. არსებული წყალმომარაგების 

სისტემის 60% საჭიროებს რეაბილიტაციას. წყალმოხმარების კონტროლი ხდება 

მრიცხველების საშუალებით, თუმცა მრიცხველები ყველგან არაა დამონტაჟებული.  

საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილია ქალაქის 85%; თუმცა, საკანალიზაციო 

ქსელის 40% სარეაბილიტაციოა და შესაძლოა მიწისქვეშა თუ ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების მიზეზი გახდეს. გამწმენდი ნაგებობა წლებია აღარ ფუნქციონირებს, რაც 

იწვევს მდ. რიონის დაბინძურებას.  

წყალსაღების წერტილში მიწისქვეშა წყლების ხარისხის და დონის მონიტორინგს 

ახორციელებს წყალმომარაგების კომპანიის ლაბორატორია, ქალაქის ტერიტორიაზე კი 

მიწისქვეშა წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება.  

ენერგოეფექტურობა - ქალაქის თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია 

ენერგომატარებლების მოხმარების და ენერგოეფექტურობის შესახებ. სამუშაო ჯგუფი 

თვლის, რომ ქალაქში ელექტრო ენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში შემცირდა, რადგან 

მოსახლეობა იყენებს ენერგოეფექტურ ნათურებს. ასეთივე ნათურების შეძენა 

დაგეგმილია ქალაქის გარე განათების სისტემის ენერგოეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად. სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი აირის მოხმარება გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტში მიჩნიათ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის გაზრდა 

შესაბამისად გამოიწვევდა საწვავი მოხმარების გაზრდასაც.  
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საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგო–ეფექტურობა უცნობია, თუმცა 

ბოლო პერიოდში მონტაჟდება მეტალო–პლასტმასის ფანჯრები და ეფექტური გათბობა–

კონდენცირების სისტემები. ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა არაეფექტურია და 

მოითხოვს დიდი რაოდენობის ელ. ენერგიის ხარჯს. ენერგოეფექტურობის 

გათვალისწინება ახალი საზოგადოებრივი შენობების დაგეგმარება-მშენებლობისას არ 

ხდება, არც რაიმე დადგენილება არსებობს ენერგო ეფექტურობის პარამეტრების 

გათვალისწინების თაობაზე.  

ინდუსტრია/წარმოება - ქუთაისში წარმოება სხვა ტერიტორიულებთან შედარებით 

განვითარებულია. საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ 

ქალაქის თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია. როგორც ჩანს, საწარმოთა დიდ 

ნაწილში არაა დანერგილი რესურსების ეფექტურად მოხმარების თუ ნარჩენების 

შემამცირებელი ზომები.  

ნარჩენების მართვა - ქუთაისში დასუფთავების სამსახურის მიერ წლიურად 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 200 000 მ3–ია. შეგროვებული ნარჩენების 

რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 1.5-ჯერ გაიზარდა მართვის გაუმჯობესების შედეგად. 

თუმცა, ნარჩენების სრულყოფილი მართვა ვერ ხერხდება და ქალაქის გარეუბნებში 

მრავლადაა არალეგალური ნაგავსაყრელები.  

შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხდება ქალაქის სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში 

არსებულ ნაგავსაყრელზე. ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნარჩენების სეპარაცია, არც ნაჟური 

წყლებისა და აირების კონტროლი მიმდინარეობს. თვითმმართველობას დაგეგმილი აქვს 

არსებული პოლიგონის კონსერვაცია და ახალი, სტანდარტების შესაბამისი პოლიგონის 

გახსნა.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, პლასტმასის, მინის ლეწისა და 

ქაღალდის) შემგროვებელი პუნქტები, რომლებიც ნაწილობრივ უზრუნველყოფ ამ ტიპის 

ნარჩენების შეგროვებას და გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის გადაცემას.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ქალაქის თვითმმართველობას გარკვეული 

ხედვა გააჩნია, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს კლიმატის ცვლილებებისადმი 

ადაპტაციის და მათი შერბილების მიზნით.  

კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესამცირებლად თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული იქნა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები, მწვანე ნარგავების გაშენება, ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება და 

სატრანსპორტო ნაკადების მართვა. თუმცა, როგორც ჩანს, განხორციელებული 

ღონისძიებები არასაკმარისია. სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, გარდა აღნიშნული 

მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებისა ასევე საჭიროა დამატებითი მსგავსი 

ღონისძიების გატარება, ასევე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ქუთაისის თვითმმართველობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია 

ისეთი საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ (მაგ, ბუნებრივი კატასტროფები, წყლის 

რესურსები და წყალმომარაგება), ასევე არასრული ინფორმაცია აქვს კლიმატზე 

ზემოქმედების პოტენციალი მქონე საკითხებზე (მაგ, ტრანსპორტის რაოდენობა, 

ენერგომატარებლების მოხმარების ტენდენცია, ნარჩენების სრული მოცულობა და სხვა). 

ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ და დაგეგმონ ადაპტაციის თუ 

შერბილების ღონისძიებები.  
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რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. ქუთაისისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელება: 

o ქალაქის შემდგომი გამწვანება, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და 

ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას, ასევე გაზრდის ნახშირორჟანგის შთანთქმას  

o საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს გარემოს, მათ 

შორის ზედაპირული თუ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკს 

o სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით 

მიყენებულ ზიანს  

o ქალაქის სატრანსპორტო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და გაუმჯობესებული 

მართვა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობის გაუმჯობესება, 

საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა, რათა განიტვირთოს ქუჩები და 

აღმოიფხვრას საცობები  

o გარე განათების ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა 

o ახალი პოლიგონის მოწყობა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება ნაჟური 

წყლების და ნაგავსაყრელი აირების მართვა 

 ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესება, კერძოდ ნარჩენების შეგროვების 

გაუმჯობესება უკანონო ნაგავსაყრელების შესამცირებლად, გადამუშავებადი 

ნარჩენების შეგროვება გადასამუშავებლად, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება 

ამ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის დანაკარგს 

 განხორცილებული ნაპირსამაგრი სამუშაოების ეფექტურობის შეფასება, ასევე 

წყალდიდობის მართვის ალტერნატიული მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს 

წყალდიდობის მართვის ეფექტური მეთოდები 

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შემუშავება და წახალისება, მათ შორის 

ენერგოეფექტური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წახალისება  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და 

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო 

საქმიანობის დაგეგმვა.  


