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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში არსებული მდგომარეობა 

 

1. ქალაქის ზოგადი დახასიათება 

ქალაქი რუსთავი ქვემო ქართლის რეგიონალური ცენტრია. იგი გაშენებულია ქვემო 

ქართლის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 350-370 მ-ის სიმაღლეზე. მისი ტერიტორია 60.6 კმ2-ია, 

საიდანაც 270 ჰა სასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის მიწებია. რუსთავი საქართველოს ერთ-

ერთი დიდი და მზარდი ქალაქია. დღეის მდგომარეობით მისი მოსახლეობა 122.5 ათასი 

კაცია, მოსახლეობის სიმჭიდროვე კი 2040 კაცი/კვ.კმ, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კვ.კმ) მნიშვნელოვნად აღემატება. მოსახლეობის ზრდის საშუალო წლიური 

ტემპი 2002-2012 წწ. პერიოდისთვის 0.5%-ია; თუმცა, 2010-2012 წლებში იგი 1.4%-მდე 

გაიზარდა.  

ქვემო ქართლის ვაკე მშრალი სტეპების კლიმატურ ზონაშია მოქცეული. იგი ხასიათდება 

ზომიერად ცივი ზამთრითა და მშრალი, ცხელი ზაფხულით. ქ. რუსთავში ჰაერის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა 13°C-ია, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო 

ტემპერატურაა 0.8°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 25°C. ნალექების 

საშუალო წლიური მოცულობა მხოლოდ 390 მმ-ია. თოვლი იშვიათად მოდის და მალე 

დნება. რუსთავი ხშირი ქარებით ხასიათდება, რომელთა საშუალო სიჩქარე 2-3 მ/წმ-ია, 

თუმცა საშუალო მაქსიმალური სიჩქარე 8 მ/წმ-ს აღწევს.  

რუსთავი გაშენებულია მდინარე მტკვრის შუა წელში, მდინარის ორთავე ნაპირას.  

ჩრდილო-დასავლეთიდან იგი თბილისს ერწყმის, ხოლო დანარჩენი მიმართულებებით 

გარდაბანის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება.   

1950-იანი წლებიდან ქ. რუსთავი ინდუსტრიული ცენტრი იყო. დღეის მდგომარეობით 

ინდუსტრიული საწარმოების ძირითადი ნაწილი გაჩერებულია. თუმცა, რუსთავი მაინც 

ქვეყნის ერთ-ერთი ინდუსტრიული ცენტრია. აქ ფუნქციონირებს ქიმიური, 

მეტალურგიული, ცემენტის და სხვა საწარმოები. მოსახლეობა ძირითადად ამ 

საწარმოებში და სახელმწიფო სექტორშია დასაქმებული; ამასთან, მუშახელის დიდი 

ნაწილი ქ. თბილისშია დასაქმებული.  

ქ. რუსთავისთვის შემუშავებულია განვითარების სტრატეგია (2009 წ.), რომლის 

პრიორიტეტებია: i) ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექნა, ii) ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების მხარდაჭერა, iii) ადგილობრივი 
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თვითმმართველობის გაძლიერება, iv) სოციალური გარემოს და საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობის გაუმჯობესება და v) გარემოს დაცვა და გარემოს გაუმჯობესება.  

2011 წელს ქ. რუსთავი მიუერთდა „მერების ხელშეკრულება“-ს, რომლის ფარგლებშიც 

აიღო ვალდებულება 2020 წლისთვის 20%-ით შეამციროს სათბურის აირების ემისია. ამ 

მიზნით ქალაქისთვის მომზადდა და ხორციელდება „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმა“ (2012 წ.).  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქალაქ რუსთავისთვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობები, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და თავსხმა წვიმები. მათივე ცნობით, ეს 

ბუნებრივი მოვლენები უკანასკნელ წლებში გახშირებულია, საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას.  

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ უფრო მოწყვლადია ქალაქის 

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე განლაგებული ნაწილი („ახალი რუსთავი“). კერძოდ, აქ 

უფრო მეტია წყალდიდობის რისკი, რაც სანიაღვრე ქსელის დაბალ გამტარიანობას 

უკავშირდება. ამისი შედეგად შედეგადაც ზიანი ადგება შენობა-ნაგებობების სარდაფებს 

და პირველ სართულს. ამას გარდა, ქალაქის ეს უბანი ნაკლებად გამწვანებულია და 

შესაბამისად, უფრო მოწყვლადია სიცხისა და ქარების მიმართ.  

მთ. იაღლუჯასთან, რომელიც ქალაქის განაპირას მდებარეობს, ირეცხება მდინარის 

მარჯვენა ნაპირი. მოწოდებული ცნობით, ეს ინერტული მასალის ინტენსიური მოპოვების 

გამო ხდება.  

უფრო ზუსტი ინფორმაცია საფრთხის ზონაში მოქცეული ტერიტორიების და 

ქალაქისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია 

ვერ მოგვაწოდა. სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის სისტემატიურად იწმინდება 

სანიაღვრე სისტემა და ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

ქალაქის გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, რუსთავს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძარს, წყალდიდობას და 

მიწისძვრას. სტიქიურ უბედურებებზე რეაგირებას ახდენს ადგილობრივი სახანძრო 

სამსახური; თუმცა, მისი შესაძლებლობები შეზღუდულია მოძველებული აღწერილობის 

გამო. ქალაქის თვითმმართველობა მონაწილეობას იღებს სამაშველო სამუშაოების 

ორგანიზება-განხორციელებაში.  

ამჟამად შემუშავების პროცესშია ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელშიც შევა 

მიწათსარგებლობის და სივრცითი დაგეგმარების საკითხები. გეგმაში 

გათვალისწინებული იქნება ისეთი საკითხები, როგორიცაა არსებული რეკრეაციული 

ზონების (პარკის) ინტეგრაცია ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, სადრენაჟე სისტემა და სხვა.  ასევე, გაიწერება 

მიწათსარგებლობის ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი დაგეგმარებისას 

საკითხები ბუნებრივი კატასტროფების გათვალისწინებით.  
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3. ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

ქ. რუსთავის ტრანსპორტი წარმოდგენილია როგორც კერძო, ასევე მუნიციპალური 

ავტომანქანებით. ქალაქში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ზუსტი რაოდენობა 

უცნობია; უხეში შეფასებებით კი მათი რაოდენობა 12,300 ერთეულს აღემატება. აქედან 

12,250 ერთეული მოსახლეობის საკუთრებაშია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

წარმოდგენილია 33 ერთეულით, ხოლო ქალაქის მერიის საკუთრებაში 27 ავტომანქანაა; 

იურიდიული პირების, მათ შორის ტაქსოპარკების საკუთრებაში მყოფი ავტომანქანების 

რაოდენობა უცნობია. მონაცემებში ასევე არ შედის რუსთავის ავტობაზრობაზე 

განთავსებული სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა რაოდენობა მუდმივად 

ცვალებადია. ავტობაზრობის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კი შაბათ-კვირას მოძრაობს 

დიდი რაოდენობის ავტომანქანა. 

დღეის მდგომარეობით რუსთავის გზები გადატვირთული არაა. ქალაქის ქუჩები 

განიერია, ავტოტრანსპორტის რაოდენობა კი მცირე. თუმცა, ახლო მომავალში რაც 

მოსახლეობის ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შედეგად 

მოსალოდნელია სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა. ხაზი უნდა გაესვას, რომ არსებული 

სტატისტის თანახმად, დღეს მოსახლეობის მხოლოდ 10% ფლობს ავტომობილს, რაც 

სავარაუდოდ შესამჩნევად გაიზრდება.  

ქ. რუსთავის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

ქალაქში კარგადაა განვითარებული და საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. თუმცა, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსახლეობის 

კმაყოფილების შესწავლა არ ხდება.  

რუსთავის „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“ ითვალისწინებს 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისებას. ამ მიზნით დაგეგმილია 

შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  

- 2013-14 წწ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მთლიანად განახლება   

- ავტობუსის გაჩერებების კეთილმოწყობა და საინფორმაციო დაფების მონტაჟი 

- ინტერნეტ-გვერდის შექმნა საქალაქო ტრანსპორტის განრიგის და მარშრუტის 

შესახებ ინფორმაციით      

- ბარათებით გადახდის სქემაზე გადასვლა, მგზავრებისთვის მომგებიანი 

პირობებით 

- საინფორმაციო კამპანიის წარმოება მას-მედიაში 

ამას გარდა, სატრანსპორტო ნაკადების მართვის გაუმჯობესების მიზნით და სამომავლოდ 

საგზაო საცობების თავიდან ასაცილებლად იგივე გეგმის ფარგლებში 

გათვალისწინებული შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  
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- შუქნიშნების ცენტრის შექმნა (შუქნიშნების აღჭურვა სენსორებით და მათი 

მართვა), გზის „მწვანე მონაკვეთების“ შექმნა 

- გზების რემონტი, რაც ხელს უწყობს ავტომობილების შეუფერხებელ 

გადაადგილებას 

- საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა 

 

4. პარკები და ნარგავები 

ქ. რუსთავში პარკებს და ნარგავებს 34.3 ჰა უჭირავს. პარკი მოთავსებულია ქალაქის 

პერიფერიაში, სამხრეთ-დასავლეთ კიდესთან. ამას გარდა, ქალაქის ტერიტორიაზე მდ. 

მტკვრის ჭალაში 1125 ჰა ჭალისპირა ტყეებია.  

1990-იან წლებში ჭალისპირა ტყეები იჩეხებოდა ენერგეტიკული კრიზისის გამო. ამას 

გარდა, სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ჭალისპირა ტყეების ნაწილი განადგურდა ხანძრების 

გამო, რომლებიც ბოლო წლებში მოხშირებულია ადამიანთა დაუდევრობის და ცხელი 

ამინდების გამო, სამშენებლო პროექტების და მდინარის კალაპოტის წარეცხვის გამო. 

განადგურებული ჭალისპირა ტყეების საერთო ფართობი უცნობია.  

უნდა აღინიშნოს, რომ დღეის მდგომარეობით რუსთავში მწვანე ნარგავების 

განაშენიანება-აღდგენა პრაქტიკულად არ ხდება. თუმცა, ახლო მომავალში „ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 1200 ძირი ნარგავის 

დარგვა ქალაქის პარკებში, ბაღებსა და სხვა ადგილებში, როგორიცაა ტრანსპორტით 

დატვირთული და ინდუსტრიული უბნები.,   

 

5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

ქ. რუსთავის წყლის რესურსები წარმოდგენილია მდ. მტკვრით, მიწისქვეშა წყლებით და 

მდინარის ჭალაში არსებული ჭარბტენიანი ტერიტორიებით. ქალაქში არ არსებობს 

მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა წყლების სამონიტორინგო 

ჭაბურღილები. შესაბამისად, აქ არ ხდება ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური 

მონიტორინგი და უცნობია წყლის ობიექტების მდგომარეობა.  

ქ. რუსთავის წყალმომარაგებისთვის ზედაპირული წყლები გამოიყენება. სამუშაო 

ჯგუფის ცნობით, მისი რესურსი არასაკმარისია მოთხოვნის სრულად 

დასაკმაყოფილებლად, თუმცა ამ ეტაპზე წყლის დეფიციტი მწვავე არაა. სასმელ-

სამეურნეო მიზნით წლიურად დაახლ. 7.5 მლნ. მ3. წყალია საჭირო. აქედან, მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისთვის 7.2 მლნ. მ3 წყალი იხარჯება. ქალაქის ყველა უბან გააჩნია 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, წყლის მრიცხველები მხოლოდ გარკვეულ უბნებშია 

დამონტაჟებული. ბოლო წლებში გამოიცვალა მაგისტრალური მილსადენის დაახლ. 60%.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, წყლის დეფიციტის შევსება შესაძლებელია ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის აღდგენით, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდება 

მდ. მტკვრის წყალის მიწოდება ტექნიკური წყალმოხმარებისთვის. ეს შეამცირებს 

დატვირთვას სასმელი წყლის სისტემაზე და სასმელი წყლის რესურსზე.  
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საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია ქალაქის ყველა ნაწილში. საკანალიზაციო სისტემის 

მდგომარეობა საშუალოა, ხოლო წყალგამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს. 

შესაბამისად, მაღალია გარემოს დაბინძურების, მათ შორის ზედაპირული და მიწისქვეშა 

წყლების დაბინძურების ალბათობა.   

 

6. ენერგოეფექტურობა 

სამუშაო ჯგუფის ცნობით, ქ. რუსთავში ყველა ტიპის ენერგომატარებლების მოხმარება 

მზარდია მოსახლეობის ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გამო. ამ 

ეტაპზე ქალაქის შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობა დაბალია. კერძოდ, მათი 

კედლების სისქე და მოუწყობელი სადარბაზოები ვერ უზრუნველყოფს სათანადო 

თბოიზოლაციას.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში შეფასდა 

მუნიციპალური/საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის და მოსახლეობის მიერ 

მოხმარებული ენერგორესურსები (ელ. ენერგია, ბუნებრივი აირი, საწვავი). ამ შეფასებით, 

ელექტროენერგიის მოხმარებამ 2011 წელში ამ სექტორებისთვის 333.1 გვტ/სთ შეადგინა.   

ამ გეგმის ფარგლებში დაისახა ენერგოეფექტურობის ამაღლების გზებიც. კერძოდ, 

ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად 2020 წლამდე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების 

გატარება:   

- საზოგადოებრივ შენობებში ვარვარების ნათურების შეცვლა ეკონომ-ნათურებით. 

ამას გარდა, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების მოსახლეობისთვის 

(2700 ოჯახი) ეკონომ-ნათურების დარიგება მათი მომგებიანობის 

დემონსტრირების მიზნით; 

- მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება საზოგადოებრივ და 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

- საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების დათბუნება, კერძოდ 2012-2020 წწ.-ში 

ყოველწლიურად 14 კორპუსის დათბუნება.  

- ენერგოეფექტური სოციალური საცხოვრისის აშენება სოციალურად დაუცველი 

ჯგუფისთვის (60 სული), ენერგო-ეფექტური მშენებლობის სადემონსტრაციოდ და 

პოპულარიზაციისთვის 

- 2015 წლისთვის 1 საბავშვო ბაღში მზის ბატარეების დაყენება 

- ენერგოეფექტური გარე განათების და შუქნიშნების დამონტაჟება  

ამას გარდა, დაგეგმილია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და მისი ფუნქციონირების 

გაუმჯობესება, რაც შეამცირებს ენერგომატარებლების მოხმარებას ამ სექტორში. 

შესაბამისი ღონისძიებები მოცემულია თავში 3 „ტრანსპორტი და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურა“.  

ამ ღონისძიებების ნაწილის განხორციელება უკვე დაწყებულია. ასე მაგალითად, 

დათბუნებული იქნა რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზო, რამაც, 
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მოწოდებული ინფორმაციით, ამ კორპუსებში გათბობაზე დანახარჯი დაახლ. 25%-ით 

შეამცირა.  ამას გარდა, რიგ ქუჩებზე დამონტაჟდა ენერგოეფექტური გარე განათება.  
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7. ინდუსტრია/წარმოება 

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან 1990-იან წლებამდე რუსთავი საქართველოს ერთ-

ერთი ინდუსტრიული ცენტრი იყო. 1990-იან წლებში საწარმოების დიდი ნაწილი 

გაჩერდა, თუმცა ბოლო დეკადაში ქალაქში ფუნქციონირება ისევე დაიწყო რამდენიმე 

საწარმომ. ამჟამად აქ მუშაობს ცემენტის, მეტალურგიული, ქიმიური და სხვა საწარმოები.  

ინფორმაცია საწარმოებში გამოყენებულ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ 

ნაკლებად მოიძიება. თუმცა, დიდ საწარმოებში (მაგ, აზოტის და ცემენტის ქარხნები) 

სავარაუდოდ ტარდება გარკვეული გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, როგორიცაა 

ნარჩენების მართვა, წყლის და ენერგომოხმარების კონტროლი და სხვა.  

 

8. ნარჩენების მართვა 

ქ. რუსთავის დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურება ხორციელდება 

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ, რომელიც ვალდებულია ორგანიზება 

გაუკეთოს: ქალაქის დაგვა-დასუფთავებას; მოსახლეობის და იურიდიული პირების მიერ 

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირებას და ნაგავსაყრელზე განთავსებას; 

ასევე, პასუხისმგებელია ნაგავსაყრელის მართვაზე.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, ქ. რუსთავში ამჟამად წლიურად 30,000 ტონამდე მყარი 

ნარჩენები გროვდება; თუმცა, შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა იზრდება 

ორგანიზებულ შეგროვების და მოსახლეობის ზრდის გამო. ნარჩენების შესაგროვებლად 

ქალაქის ქუჩებში განთავსებულია ბუნკერები.  

ნარჩენების განთავსება ხდება რუსთავის ახალ ნაგავსაყრელზე, რომელიც ქალაქიდან 15 

კმ-ის მანძილზე, გარდაბნის  გარე უბანშია განთავსებული. ნაგავსაყრელი 2011 წელს 

მოეწყო. მას გააჩნია ჰიდროიზოლაცია, ნაჟური წყლების შემკრები სისტემა, მონტაჟდება 

საკონტროლო ჭები, ასევე დაგეგმილია ნაგავსაყრელის აირების შემკრები  სისტემის 

მოწყობა. ნაგავსაყრელთან ფუნქციონირებს ნარჩენების დამხარისხებელი საამქრო, სადაც 

ხდება გადამუშავებადი ნარჩენების მექანიკური მოცილება სხვა ნარჩენებიდან, თუმცა ამ 

ნარჩენების გადამუშავება ადგილზე არ ხდება.  

ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით ნარჩენების მართვის კომპანიას 

დაგეგმილი აქვს: ნარჩენების ადგილზე სეპარაციის საპილოტე პროექტის განხორციელება 

და ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების შესაძლებლობის გამოყენება.  

გარდა ნარჩენების მართვის კომპანიისა, ქალაქში მრავლადაა გადამუშავებადი ნარჩენების 

შემგროვებელი პუნქტები, რომლებიც მუშაობენ ჯართის და პლასტმასის შეგროვებაზე.  

მიუხედავად ნარჩენების ორგანიზებული შეგროვებისა ქალაქის შემოგარენში მაინც არის 

არალეგალური ნაგავსაყრელები. მათი აღკვეთის მიზნით ხდება ჯარიმების დაწესება.  
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9. გენდერი 

ქალაქის თვითმმართველობის თანამშრომელთა მოსაზრებით, კლიმატური პირობების 

ცვლილებების მიმართ მამაკაცი უფრო მგრძნობიარეა ფსიქოლოგიური და 

ფიზიოლოგიური თავისებურებების გამო, ხოლო ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ 

ქალი და მამაკაცი თანაბრად მოწყვლადნი არიან. ასევე, ორთავე მათგანზე თანაბრად 

აისახება წყლის დეფიციტი.  

 

10. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ქ. რუსთავში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის ცვლილებების კონტექსტში 

შეიძლება განხილული იქნას: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახალი 

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებელი სხვა ღონისძიებები; 

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ შემუშავება და მის ფარგლებში 

შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის, ტრანსპორტის მართვის და გამწვანების 

ღონისძიების დაგეგმვა-განხორციელება. ამ პროექტებით, ერთის მხრივ, ქალაქი ნაკლებად 

მოწყვლადი იქნება კლიმატური ცვლილებების მიმართ, ხოლო მეორეს მხრივ შემცირდება 

სათბურის აირების გაფრქვევის კუთრი წილი.  

სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებით, ქ. რუსთავს კლიმატის ცვლილებების მიმართ ხდის 

შემდეგი საკითხები: ცუდი ურბანული დაგეგმარება, კერძოდ ქალაქის ტყე-პარკი 

არახელსაყრელადაა განლაგებული და მოსახლეობისთვის ძნელად მისასვლელია; მწვანე 

საფარის სიმცირე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით; ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობა, რის გამოც 

ქალაქში მწვავდება მოსახლეობის წყალმომარაგების საკითხი.  

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ქ. რუსთავის თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების შეფასების 

საფუძველზე ქ. რუსთავი მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ქ. რუსთავისთვის  ყველაზე აქტუალურია ძლიერი ქარი, 

წყალდიდობები, მდინარის ნაპირების წარეცხვა და თავსხმა წვიმები. ეს ბუნებრივი 

კატასტროფები უკანასკნელ წლებში გახშირებულია, რამაც საფრთხე შეუქმნა 

საცხოვრებელ ტერიტორიებს და განაშენიანებულ მიწებს. წყალდიდობის პრობლემას 

ამწვავებს გაუმართავი სადრენაჟე სისტემა, ხოლო მდინარის ნაპირების წარეცხვა 

ინტენსიური ხდება კალაპოტიდან ინერტული მასალის მოპოვების გამო.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალდიდობის და ქარის მიმართ უფრო მოწყვლადია 

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე განლაგებული ნაწილი, ე.წ. „ახალი რუსთავი“.  

სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის სისტემატიურად იწმინდება სანიაღვრე სისტემა 

და ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  
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ამჟამად შემუშავების პროცესშია ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნება არსებული რეკრეაციული ზონების (პარკის) ინტეგრაცია 

ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, 

სადრენაჟე სისტემა და სხვა.   

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - ქ. რუსთავის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების რიცხვი 12,300 ერთეულს აღემატება. აქედან ლომის წილი მოსახლეობის 

საკუთრებაში არსებული ავტომობილებია.  

დღეის მდგომარეობით რუსთავის გზები გადატვირთული არაა. თუმცა, მოსახლეობის 

ზრდის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შედეგად მოსალოდნელია 

სატრანსპორტო ნაკადების ზრდაც.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის გაუმჯობესება და მისი პოპულარიზაცია, 

სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ღონისძიებები და საველოსიპედო ბილიკების 

მოწყობა.  

პარკები და ნარგავები - ქ. რუსთავში ნარგავებს 34.3 ჰა უჭირავს, ხოლო ჭალისპირა ტყეებს 

1125 ჰა. მოშორებული მდებარეობის გამო ქალაქის პარკი ნაკლებად ხელმისაწვდომია 

მოსახლეობისთვის, ხოლო ქალაქის ძირითადი ნაწილი ღარიბია მწვანე საფარით, რის 

გამოც მოწყვლადია სიცხისა და ქარების მიმართ.  

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში დაგეგმილია 1200 

ძირი ხის დარგვა.  

წყლის რესურსები, წყალმომარაგება და კანალიზაცია - ქ. რუსთავის სასმელ-სამეურნეო 

წყალმოხმარებისთვის წლიურად 7.5 მლნ. მ3-მდე წყალი იხარჯება. ქალაქი წყლის 

დეფიციტს განიცდის, თუმცა დღეის მდგომარეობით დეფიციტი არც თუ მწვავეა. ქალაქის 

ყველა უბანს გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც ბოლო 

წლებში ნაწილობრივ აღდგენილი იქნა.  

ქალაქის ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემა დაზიანებულია და არ ფუნქციონირებს, 

რაც ამწვავებს წყლის დეფიციტს და ზრდის ზეწოლად სასმელ-სამეურნეო 

წყალმომარაგების სისტემაზე. მოსაწესრიგებელია საკანალიზაციო ქსელი და გამწმენდი 

ნაგებობაც.  

ენერგოეფექტურობა - შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობა დაბალია. 2011 წელს 

შემუშავებული იქნა „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“, რომლის 

ფარგლებშიც დაგეგმილია: საცხოვრებელი შენობების სადარბაზოების დათბუნება,  

მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება, ენერგოეფექტური გარე განათების 

დამონტაჟება და ასეთი ნათურების პოპულარიზაცია მოსახლეობაში, მზის ბატარეების 

დამონტაჟება საბავშვო ბაღში და სხვა.  

ინდუსტრია/წარმოება - ქ. რუსთავში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. 

საწარმოებში გამოყენებული გარემოსდაცვითი ზომების შესახებ ქალაქის 

თვითმმართველობას მწირი ინფორმაცია გააჩნია. დიდ საწარმოებში სავარაუდოდ 

დანერგილია რიგი გარემოსდაცვითი ღონისძიებებისა, როგორებიცაა ნარჩენების მართვა, 

წყლის ეფექტურად მოხმარება და სხვა.  
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ნარჩენების მართვა - ქ. რუსთავში ნარჩენების მართვას ახორციელებს მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია, რომელიც წელიწადში საშუალოდ 30,000 ტ ნარჩენებს აგროვებს და 

განათავსებს ნაგავსაყრელზე. ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა მენეჯმენტის 

გაუმჯობესების შედეგად. 2011 წელს ქ. რუსთავში გაიხსნა ახალი ნაგავსაყრელი, 

რომელსაც გააჩნია ჰიდროიზოლაცია, ნაჟური წყლების შემკრები სისტემა, მონტაჟდება 

საკონტროლო ჭები, ასევე დაგეგმილია ნაგავსაყრელის აირების შემკრები სისტემის 

მოწყობა. ნაგავსაყრელთან ფუნქციონირებს ნარჩენების დამხარისხებელი საამქროც.  

ქალაქში არის გადამუშავებადი ნარჩენების (ჯართის, მინის) შემგროვებელი პუნქტები, 

თუმცა ამ პუნქტების მიერ შეგროვებული ნარჩენების წლიური მოცულობა ასევე უცნობია.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ბოლო წლებში შემდეგი პროექტები 

განახორციელა: წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახალი ნაგავსაყრელის 

მოწყობა და ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებელი სხვა ღონისძიებები; „ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის“ შემუშავება და განხორციელება.  

ქალაქის მესვეურთა ხედვით, ქ. რუსთავს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

ხდის: ცუდი ურბანული დაგეგმარება, მწვანე საფარის სიმცირე და ტექნიკური 

წყალმომარაგების სისტემის გაუმართაობა.  

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის და კლიმატზე ზემოქმედების 

შესარბილებლად ქ. რუსთავისთვის რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება, კერძოდ: 

o საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების დათბუნება, ენერგოეფექტური 

სოციალური საცხოვრისის აშენება ენერგო-ეფექტური მშენებლობის 

სადემონსტრაციოდ და პოპულარიზაციისთვის 

o საზოგადოებრივ შენობებში და გარე განათების ვარვარების ნათურების 

შეცვლა ეკონომ-ნათურებით და მოსახლეობაში ეკონომ-ნათურების 

პოპულარიზაცია 

o მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება საზოგადოებრივ და 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

o საბავშვო ბაღში მზის ბატარეების დაყენება 

o ქალაქის გამწვანება. ამ საქმიანობაში სასურველია მოსახლეობის ჩართვა, 

რათა მათში გაიღვიძოს ქალაქის მოვლა-პატრონობის პასუხისმგებლობამ 

o საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის ღონისძიებების 

განხორციელება. სასურველია ამ მიზნით შესწავლილი იქნას მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონე და მათი მოლოდინები 



 

11- 11 

o საველოსიპედო ბილიკების მოწყობა. სასურველია საზოგადოებრივი 

ველოპარკების ორგანიზების შესაძლებლობის და რაციონალურობის 

შესწავლა-შეფასება ამ სახის ტრანსპორტის განვითარების მიზნით.  

 ქალაქის გენერალური გეგმის დასრულება ბუნებრივი საფრთხეების რისკების და 

კლიმატური ცვლილებების პროგნოზების გათვალისწინებით. გენგეგმაში 

გათვალისწინებული უნდა იქნას არსებული რეკრეაციული ზონების ინტეგრაცია 

ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, 

სადრენაჟე სისტემის მოწესრიგება-განვითარება და სხვა.   

 სანიაღვრე სისტემის ეფექტურად მოწესრიგების გზების შესწავლა და მისი 

მოწესრიგება, რაც შეამცირებს წყალდიდობით მიყენებულ ზიანს; 

 ინერტული მასალის მოპოვების შემცირება-შეწყვეტის ლობირება მდინარის 

ნაპირების ეროზიის შესაჩერებლად.   

 ჭალისპირა ტყეების მოვლა და დაცვა მათი შემდგომი დეგრადაციის თავიდან 

აცილების გზით.  

 წყალმომარაგების სისტემის შემდგომი რეაბილიტაცია, რაც შეამცირებს წყლის 

დანაკარგს. 

 ნარჩენების მართვის შემდგომი გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 

სასურველია მოსახლეობაში და იურიდიულ პირებში ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიის წარმართვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების 

არალეგალური განთავსება, ასევე ხელი შეეწყოს ნარჩენების ადგილზე სეპარაციის 

პროექტს.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და ნარჩენების მართვის შესახებ, 

რათა არსებობდეს ქალაქის წინაშე არსებული გამოწვევების სრული სურათი და 

შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 

 


