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tbqx'6ob nj8cNcl

bl$dtc,SgqrtdJ grn$e.r8ogol* qrr Sqr6rtlqrr p6goorrttg$atJ b$Aodobgfodi, btroJ $errqoh Xfix.rgfuryo
br;ry6$e.*n q$ r(l)$i 

"Lncrxr 
r$bgrr$Xktf, bod#rqr30q',mb" - j. 6orrrob Sog,:obl66g$q{'*CIir 6g6g6.:qT&o

6g6elb b,$6rqfflgc.r 26699olr

6p3t1oa$Xftgqo :Jbqr,'lffob njfro lS1

?Ol8 Sq'nb ?5 r'rj15r"ril&3f:n I 4:O* L:;;.,-nr-

;qE;E363bq'oL 6rdtrl6,3 N I5L]. p[1oq'.irr.r

llJfrorSg'r: ll
Itbqm$lll Udgaglx-rqn: gEgFrrnba jrq,rj86Xp0;trr3bgg,n - be.rg;rrr.r o.'l.ergr

b\rfirb gb$fub$q'6g$r

btto.l fi'n.tpr* gFx"ryb17q,* lts,ryrg64jnl: d0d;o1o.r6.

fi96,:b *rqr'}crr}6S"q.* - ltbttngXbg,t'r $nrqrrirggq'ol-: fl;r.:orgnb q1p;{iISTECSLInL Ag36nL<r

616r trgg$gcxqrr - i:,:brr46gbg'r'r $n.:qoir31q-n[-i 0rfxngo[r q6J.:n:g$3hg6b $ri]g3;f:6 l,J36o;:ri'r-:t:.11

.16r j#ogqrodc ' b;b,:ti6pbq'm $er,lqoL:;pryob ilr6r6o{.r q0.}}6$iarfiOnl: guifiniro [r,rgi1n;q.ol:grr

r';o6;6ot,rgn t,, bnoxt nbb1go11g1jo lt^:i!:6mg3qru-tlt " 6bhng,t6 :

trogrxn slrneg.' - gEgrlrnl-ro jsq'rj0658rri3hXq1on

6o5et boltogrtsgnq"r: - Eb.ld:3<vr.r Or'rr+roir .rdorog{icrri,ibob gboryS33q"gngerL: bt3trb$,:j$rr ,}rrr,'-rn:

bbqi'flolt qgib ffdr6n6*:

r t"r;,tfrr'rli0cl H6ggnb SrgEnEr:
r j. 6r'tt6ol, drtSccnbt6sSbrynbob 636grisq'prin 61g0*b {05dqr6n63rr 6gbgf4rq,1;r4o 6g6ii,r; Jllorg;fgoL

iSer'trSgbrlLir qt l{3e:g16;i5oli g.:gb*rSr;
. b;d:$st1qlt"rlr 3grn6*:EogoL.: e.: ilqSf'rqro 6.r63oou$gilob l15tlo[ni:i11<lnL. iiJSdqrgr.iltfl,r

L,:0t'rbn[g6r.rj - libn.i $n.rqoli 3orrn36gq',n l.rsr63tsgmt"r {E38qrgr,r86o b,:,:6gtr41r":} nii Jr*{tn11o3&*i:
qr,lrrrojbr-rnr3b.: e; fuA3rfubr, tricleg'30og flo$rmb"i66bq,,.rbnb 6gtigrruq..;5r*i. biJn&r'fl,,
grmg":ryntr$rr$i;b1qr6r ilbqll oytiL U6Aq'ycngcq,a q],5 $;trCI.rg3b1;q.n iJrier!:Jrlrnu

fl ltft Sb3[]qrb,]S1r]Sbqt.

Lbqrmilt-rl,i qr,>$yXb+hi; lqnba86;, rlnil J6i'rt5<-rdnlqro. &r*rfiq'of Egq:6gfubtg f$;#nfi33q,rr-rgL i16{:r,r
hni-rog":33nqEn, 6rqr:g6br36gbs lr.:.:6g6gr,ltr Sbdrnqr+6 BSb33qr6rnir dn6*$oq.33&L bSq"dorbrfigf4.rqp, i,:rr.y,:dr11
qtrt;pO3bgol;rJf'rergjrlab 6.:6ggmggq'o bt$cq-r-- b.:36gb3ryr,rtsn $r6Lr;qr6g$tqr.
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tNrXS$grib $lfr8r'r0.rqr'6X$qr3b0> pr.rqrrlr636'gL, Srn0 6;ggbgb *b*oro *"t61rat,16:JL1{r Lrj+&err3gq"r.ri:" 0r,3r;r
03hgX<pt'tr0qi3 A;&b,)30nqr ti$orngjgt'r iitlitryXbl,.

Bgbglq6'rbg g$boqgqrs bt3oobXbo

qprb.rtgbg8&$q'or j. grtsob flo$rol*6gtqryerlb U6g6:q13dn A0bfiob J6t"rgi0ab grfrngXbEa
6$i*boqggqro gg6ogr,frnolr ft33r. d,r',6CEft00 qug.:6nqnr Cn8.:gg6Xbn {shp g,:oqrgbn) .:6

*C6$6nx6oob gl66q'$68o r6bg65qra 8ogab&g$.: $Uqrflkrl' {00gbr6o itlr6gq'n ql: 0nSg6lq'g{tn)
br&rgmgbol* qlr qrrg36tdfu$Uqrrr obog:l0gob 6glubg&. rq6cffigqrn oEgmfrd,rgns, bhi6r,rSjq}m
btqgxtEo OerhXqlttob tsX$org6rtso, ,rbrbgqxr g6qu oj6rlr qq3g€g6gtso.

br,:6g5grnb Se'rtogo.>:

bLt>J $orq*i-r Stir*36gq'c, tnr.6g611r+i: i;.13g'r;E ob.lgbntr Ongrt bc;6rilocq'qE,;11.: ti.rLsdi6gilq"r*

$orqol-r33qxr[ g3gq'': lgs,rgro'l"r: q>; *"rsngj6nL: iJr'r[r$1;0q;r qr:hi1bg;;ih ,rqiil*q,tr1 dr*r.i.rrircL

r3X0g;r-r&our qrr CiS Lob6X0ob Jqlld*&{r6flry brbrHa Ercno b.:br':q.nn p:ro1*{lcrigbr. ;g$,rfib1q.c
Oi'ltitggil3bo ilnS$<'rqr3&r 't-rrg:fir'i ririlJb*r'lr,li 36,nr11$3q' Li.r.rn35gari: CE0,CORS 1qr3j.\r{,rni.r"1q1
tr*br530.1fr c qr;lrrgr:;|l,o$gbq'tqu.
.i, gnr'rnli fio{i.tcrii:1663&q'cnbob 6gS;d,;rq,".1r6o 6;g6olr |6itir.'r_rJq$rr.r qj;;F:o,fr-rr":nirL g;;,rn.,1q,.ii1?}i,

b3qg3&s 0r:fitbjg,i6. d*53r.,.rq'1rir, $:Jq,'.1, .1 $"rbgrnEnq.n qr; 1 {i5.}r'1*. .:i:113,1 ,;,r'1i;fitrrrr.r.3i}"1i*,r:
rttrn;j6g$o, dx.:il3q'p; S3u.lb;1h qoi1q1;q',nmn 0cti,:ggcllliln ishp g;try';L\rit l:i;ii,} lir,.ig,,rl "1r',-,r,i;19*1g,ri
lr,rrgl$gr.rt ilboxrqrrE X.tfir'rgb.:3irng'n r,:j!,tilbr Ell*b,rfnirrr nbc;l'r{'ri}"ri1l*L il;rjliii'hit.:(ili. il3L.ib1il,
or$56n 3$pbnp.:6 3q$gt;rr-r6gq*r, f 3$n g'aL fr oqgbob ;J;ft qr6r"n cr.

sSt'tJ$g6$t0a&8rlUBS,I qrgojirofrqgglr SogotrggE.s $gqnb brbtqmg6rlr:0g$nsqrgq'r: b6r6gba.

irlr69&6r'tb Sebognr:
*ig,. q'orb;3r't1,r b+Jnr"rttrg:$[;L\3q,o L;;[li*ror.i srgulrq-i,ir;r,]i1i]*Jq]r) iiqr'{}i:.rg1;3r',..q,ri.iblj*i-; -iii;,llrr
6;gorcrer;bgbgq,ci fS;q'fim0.:6:g6boL _i,nflJ;ii*c[: dnFr6g"iXbt-cn 5i,:xrir ;r;r;iJ1fi; q:r;r1lb;+r,
;q$n3ti3qr6 $g,lq'lulq3$ni.-r 83[.:fu] qr'bgL;g;bgq'n rrbg3rr6ijrgo*L fioL,.rqgbrq: iinilrd'rigu'
6s3frrn$r63b,3q-.n $g,:ry3r.r&.:*r.:6;bob grtdJ;6fl ;i.r.

3. Crcgr#tr bs.:6x'rgdg{a brtqg6Xbtsc b,}6.}bqlg&gqlc c6gn66.:6n.> 3rlg6gatr ggq'C$nb flgbrb1b.

tJ.)J l66rrb,Srrtogoc:
- bsjldur3Ng'orts* 0,"r;lOgqgn.1$cn6fiqr3frq'*boi: Ent,lqrgr'*r. Sn$nb3g34.,r S5t"ri, g3pry;, irrb;qrrnli; qr::

nllog!$b rj3i: ilgl-rrb,:finba i;r$rrg,:tirlvJqll gr)g3nb trr'lb1&n, f',r'ri),1q,d,1.: E;;863h; t)r.1f1li'r,jinii!r,lo;;
ItSSgrrqrlrbglullr ;Xg1;gob SoXfi qir$.:qrsnin ;ffqrilfililci; il^:ggli3gq.ht {,* 1',,";ilq*;iri,, r'1:,,',1,r.,-1ili},:
,6:hb.rt"'ordr11,r1q,fililq," q)J )b.l&il.:ry:'-1rr qn0i'i:rJrr.ri}.lbn br$o(rrtq3r*5i5..1 ,.ilrirtriittqr;1i111',*ritnr]"r ll.
gi'rlir iU ilo$;orli:dr6ghqrrn0ol; 3XEpfi.:q'"_rr'no 5g60ni; brJnrr*:3j,1or ralldrili"lr"lri(]!1tr c1;r:i,iq."ru1iin

6.riirtrr3:ryob[n63b3q,n; lqtirr0b.lq'r: 8:L:,g;rn;?r3q'o brri11fit,':gbnb ,]*r.ia1i it:"tS{,rq3\ ,1i,rrir.ri.i
S1{ir-r6,rirq"*{'Ji}*nir g.:d'4q-'3bi1r, ga3ti1;g'pbiiq'c 3ri"1ii;1r:b $gq';ibnb fiir,rqrlti,,ri;*r;; 1p.: d,}i}r.)

irr;&tlbd1;65i\*i: tlt qniJr6Sg*ir.1;[i p.:i1grr5 irrn5qrii5st/iiabn{:r.

brr6.>qn 66ct0g$qr:gogbo i:*6X66mb Sbrioqrr6:

r b.li6r'r$C$i'l $gdxrglr'r6oerl, btbqgr"rg&tln En$objpB: $yqroL m&*Xj,j;br'{, ;t"b3bcri}nb d;.;i}mb3X3;i,ir,.
i:,slcc6rn:. -lSE llgl&nir b*tggdggry'b3 rnr)r'lflCylqlr-r{:ar3nL qrrqr6ntiqilli !.\b.idi;{r.r*Jq,fl q:;J3.ir:i.;

tr.r$glo.
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| .!(b\-)03osr 6sbst'3b153 r<rggt''Lr Oobgqr3ocrr qr.:g.rBrrq,n gbqi,l nJFrL; 0n$*li$33ii.: iiyg,rrL g3gq,.:
rn$ngj$o iryn6gbhnd:gbgq'o qp.) rdrrqrrr,lS6qrf:i1bAg,nj. Enbrg$3boL 0tiqlil.: i1111;dq,yb11q,."r
l;i:oJ $orqnb Ndx'rg$*1q'* brlpSbgrrqp;S $3f4nqrr.rb*urn ilc,ii,:6:ur3*ii .tr{trr"ror iir*":,1;fi$ntir, fi*lqri}'3;,qr
il*fi qrn6#rgnbi* EerS;658o:.r h;tn[i g:6.:bq,3i]r1.

r $n,:q$bggq'a d:Xi:g6boo: b.rri6gtryrnb,: igr6qr,r Jo$,:qrn 0ntbdtcrg&obrj, $r.rtgnL ii3lirbrb ,1;{ir,r{:1[
mr$rb0,:qr, 3Sxfrp3b.rFrxb.: q'qgbbornxii,li:. 6r.r0q'oi: ts3ir.:bx& 0r'ri.r,rbq.,grnsnil *fiqrn&0of,gb;
rggoryJ&Jq?ni. q,og3bbot-rb 6ri1g30e", cr66;6o t&cb bboJ $n.:qrrb g6n66gq.Li L::g3bi1c.r

. bl{nqxr}baa&o grnbqr3&oL b.:08r6a11q'c're* ob.rbX&; bri}6,-r0gbo {r{:b:6rr$0b{1i l},}iJrfnt:}r,?tqrl.r8,r .!\
it,:3311finL erlr+$gol-inqr$ qqXfiq'3 ff;6t6jb11q'n Sgrriamngi:rg6r,r 33q'3g3&nL Etj1,.ih.li! i{i4it6aq-r,,
S.rcrr: gq.Sjgrirrbgq'n 3g6bar Lu) ,X;;bldq"3b3q,n,l bJ.rgm33q,* o6gr-16165g11.5i; ilog;;$::
i3q.3jg6rnb3q,,:pj ts6Oqrgii b6gq"b;: hrrps:.,'nam-geofunEi,archiva!,services.gr,.v.gr:

r soflri:.:J&rr3jgn J3tligoo pr':g";fi3b$iln iiooinorSb,3q'1r L;fnBnfli;Frri'1i\i:i.; qp:l;;t1rq,11i1i1;,
lr':rl.i$rn6or, arl8gr brJ6r'rijq-hn XAU?rotr flLrdrlErli liirnfirfigl. r'r.rf 2{i1? f5q'[ B.q1:r;r3hgq,c
$o0'lb':.3*r-r3jgnr l-r;83tstr-igber'Li.i'lftnr,igtlo 1,:En6oliqlr'rngbnli ir,rb,l.q"f'rr(l1il.ri1ir rla;.il:,ri\-rijjb::{}l j
ilqrob li:bgryEfiogci b66gjgnorp*o{: [:trgq'fir,rp3b3c1L,

r U':'rgX6$c-r qr;ob$X$3Lqrr 6r'>ttqr3{i,:qi rj3b brJrrrm3j$rn N.6IBL} obglrroS,:go.i b:,iCri,i,r.ji'),1 L;.trq3;f;rrlr-
l,b3; $orqob33t-nii rfiL,36r'rbni.r Sgl,lli;6, 6;trpg nt+i6-rbntr":gai ,,bc-rrr:n L)El]g{}L_)..1i}o lr;J.rr.im31q-rilr"
6bdr*qrlb i),:5ofu6+16s,ltt'r€ Fnb,:b*Jdr<-rp.jgor 33rymi8 6"riicr.:3q,ob,: ;gSn?Jti5q,o on6;g;ldXi).r.

ctjftg J.llrybob0bgb3ryo Jotto - 6o6er boboq}5Egoq'ft
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6c6obnbq},:ftnq*
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Silg6r"ibo ;J,rq'.i j0pg0;Fr;1b3q.o
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i;r b.rdr6gbryr': $nrqnbpgq'n l:
r-i,:tirn3*b gil J*rgi*36gnii g gdhe.rbo

61511r,:ggrr6goqn

LIL*S630ryr'r $r,5qni:Xgq,oir fi.:drngrrli
qtXJ.rC'r6.r$g6gnLr $,r0g3,:6o t_iJXgr:,rq'ai"r.1n

16.: $Sc11qndg
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bbqgo0ob ojdo ISI

0g6o6gbobr Sgr b$odrq'rjo orr6rlrSor6obob bcaoorbg0tso bcj.tdorggq,ob lrbggA$ogo 0o6o11616olr
rJst6r6ol^ qgr r(,t)o,3 ,booo o6bgogggo bsjot6o69g.b" - d. 6o6ob Ooscoftcr66gbq,obob 6g6gr6rqryr6o

6g60ob Lrr3r6ogj6o XAUEol,
6sgr6oroobg0gqn bbgoOolr oj0o Nol

2018 $q'ob 29 6r'rg0bg6o 16:00 lr,:,rcno

o66o6oggrb NT,orboqrobo

b,:6ogqro III

bbqmOrb gdqggboqgc: 3cn6b gq, g,:66o - 6o6o,:br0odg

bbqgcrO,)lr gbg{6gbog6g6:

Egt6o6g6obs gs ltsflajsgtjo ot6sbfot6o6ob bssootbg\ilo tt;ju6aggg,ab bsbgqfifogo Eo6oe)t6ott
slst6s6ob 8bt6ops6:

6oo66o orp0r6oBgoqro - bg6ogg0obr qrr b.:0rnj.:qrrjm crr$lb$m6c,rbolr br3ocnbgbpo brj,l6o6Cql1'1b
b.:bgq'0$ogc"r 0o6ob6<6ob 'J'606o, ,:qr0o6otr66r0ouq,o qg,: b,:0t6orq,gb6o3o gb6gfugq,gogotr
qggJr6gr0g6gob gg6cnbob 0olqggoq,g

t tt6gs6obs6ot obooo oflb6o6g6o tttj,stiloryfqrolr" 0bt6ops6:

6o6o c0rEodg - 3o6bpq,g,:6go

6o6o bobogc0goqro - 0b,r6gor,: 0o6otr g6orog6orobob gb6g63gqrgc,rgob b'3e,66'j6c,r Jo6o;

bbqgc'rOol-r qrqob Sgb6o6o:

. b.:J6oCdgo a6ggob 6r66obr;
r ;l' go6ob 0ogrorb,:r6690q'obob 696gr6rqry6o 6960ob (0g0qr5o00o 6969<6,:q,g6o 6960r) Jdrogi6ob

0ob6gbob.r qrc .:0rng.:6gbob g.r66ob.l;
r tsg6oggbobr qgr br0c'rj'q'rjo cn,:6rb$o6obob b,:3ocnbgbbo b,:j.:6crr3cqob b.:bgq,a$ogo 0o6ob6r6ob

rJs6r6ob 0b6oqr,:6 o0 Jc"r%o6ogbob qgrgojbo6gOr qr.:0gag6gbr, tgr"r0qrgbo6 0oS,:orb,:r66gbqrcr0ob
p6g6':qrg6 6960':0o 6ror3rq'ob$o6gbgqro gbqt ogob b6pq'gogoq., qg, gl60lggbgq,o
J6ogjgob gb6rpbggq'brgogrqg.

bbqgerOob qgr$ggbobrb sqo6oB6r, 6o0 J6ogc.6erq,o, 6o0qrob tsgqrgg6rb,:6 gb6g6ggq,gogb 6o6oberbo$r03oqro, 6,:qgrggbsg6gbs 0g6o6bobr q.oJ br0ij,:q,s3o orr6,:b$c.r6o0ob br3oorbgb3o
b':jr6cr6gqrrnb b,:bgq'0gogc'r 0o6obg<6ob,:Jr6.:6ob 0b6oqgr6 Egb3gqr6ob 0rn6sgoq,gb bgqr0clbr$g6rqg,
t6rn6cnt66 qgr"r3g0966ob/J6c.rgjgob 6rbggoggqro 6rgoq,o Lr36gbgq,obo Stobsqgfr6oq.o.
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0Xb3gqgt6.:0q9X, rn66r6o9cr0or ,,bocDo obbgogggo b.:j,:6orpq'cn0" tsg6o6bobr qgr lrl0cnj,:q,rjc'r
cor6,:L$gr6cnbob bs3oorbgb0o bsjr6or8Cqc'tb blb0q'O$oger 0o6olr66otr ,:J,:6,:gb Oor$oqrr brS6ogjgcn
0.:b,:q'gbo.

09fu gqg6.:%X 6rbboq'gqro b,:3oorbgbo

1. 6r6o0qgo6,tt6g ojgq.o,l6, 6o0 6ot6o.gb0g $g6goq,lr Sr60osqg6gbb, j.6ot6ob 6o6goorrt6gbr0
Egodq,gbr bCqlo tsg$gob bsc.r3g3r6oo Jtic'rggbgbb,l q.os 0o0egbr6g bogq,gbolr qgc6,rt6ogq,gbrb.
6o6er6or Egt6o6gbobr qgr brOoj,)q,rjo orsbsb$odr'rbob lrs3oorbgb0o brjrt6orggq'ob brbgqr0$ogo
0o6ob66olr,rJr6r6ob bCcggr r0 br3oorborrb qgr3rgtso6gboor.

ilgt6o6g6obs qgr brOojrq,rjo orrbrb$a.rt6obolr ls3oorbgb0o brjr6orggq'ob bcbgq,Osoggr 0o6ob6t6ob
rJrt6s6ob $r60o0,lqg6g6q,ob Soto6or:

2013 flq,ob 0ar.:36ob$ 09j06t X.$. 6,:0grngo b.:bgbob 0o0qggbr6g qgrbr6rq'gbgq'o
bcngq'3bob 3cnOobol, 6r0tg s6rg6cn lrcn6orq'g6 b.:$o6c'r3b,:b gJ,:bgb,:.
0orr36c'rb.: ;09,:0,:qg 090.:r'rbb 6,:0gc'rgo blbgbob 0o0qrgb.:6g 6g6oer6gbob 6,:63ocn,:6gbob
br"6orq'96-g3c"r6er0o3g6 trO6rOCboJbC, 6c.r03q,og 2079 $qnb 0crq'crb U6S9J
qr.:b6gq'qggb. 0olro 0o9c,:6or 635ocn6gbob o6g6.:b6r6gCOg6UglCg 6ldq'o3t6gbr, 6rcrrr,:6
Oerbqggb 696oo6ob qgr6r6ogq'gb.:.
0cor3r6os cnj6cnb CIgtqrgqrob sgrg3r - j. 6rn60.: gbqr,: Ego6.:6Bg6gbb b.lbogcrgbq,oqg
06o036Xq,cn3l6o c'rbogjggbo, cng06,: gb 16 Uber 5rbqrgb 0o0qggbt63 bcrgq'gbob
qr,: gr6o gq' g bob 0ob gb o.
obg6.lb66gC$U6Uqo qr,: brngorq,g6o 6,l63oarr6gbob 0o0sr6cngq'30oor b,:0o6olr66cn
0rjbo0rq'g6rs9 CUCgr qg.:b6p63bob Jerq,ogo3,:b, cogOg.: Cb gC6 ojbgb,: drq,sgr$r6Cbooo
36rn6gt-ro. 6c'r60o bg3t6o odgqrXboor bJeJJeboq,Cbuq'o Jo6ol s6.: 0brnq'r'rqg gr0gogo
b.:boqr,:6, r6;0gqr c'r3gJo6Xbgq,o ggt6ogcn6ooqgs6rg.
EXbsdqrcn,: odgqrgboor brerreboqgbgq'0,: UgCqr oarbOt 116 obg6gcnb b,:3gcnr6
b.:bq'gb8o qg.:b6g63br, s0 0g0orbgg3.:0o Egb,:dq'cnr Eror 3go66oq' brbq,gbb, ,:6bgbmbob
03cnb333,:bo, 0oX6gco b.:blgbgq'er r616,:3olr 16 qgrOb0lt6g 616gberbob ggbj6o;.

odgq,gboor btqgttsgboq,Cbgql 3o6cnr gtqlJC goJob q.orlrrbq,Cbrqg bJ0t'rgt'rgr Oogqgbgq,or
jrq,rj6g60r6g0oom 3gorboor. 6o6o6or orjggEo Jo$ogo,r 0rolo6ob br3goI6g0s8o 6rqgr6g0gqn
brbq,gbob OrqlJC goJob qgrbrbq'gb,)Sg br0<'rgcngrbcrrr6 qgr3r30or6gboor.

Egt6o6gbobr qgr br0ojrq'rjo cnrbrb$c'r6obob br3oorbgbtso trsjrt6orggq,ob brbgq,fl$ogo 0o6ob66ob
r3st6s6ob $r60c'r0rqr6gbq,ob Jc.r$o6o.t:

o 6cogq'o,: glq,lrtb.:qr oOob orjOr, cng 6c.r6cn6ol b,:bXq'0$ogrn Jerqro$o3r odgqrgbocn
brerreboqCbgq Jo6crrr b,:3gor63b.:6o 6,:qrr6g0gq'o lr,:bq'gOob 3rqJC goJob
q.o,:b r b qr g b.: qg 5.: 0 cr g cn gl b or r 6 qr 13 s gtso6 gb o cn.

e gblqEror, 6r'10 qEr6ergbooro qgrbrbq'gbgbob ,:6bgbcnb.:b 6r66ggq'o tro0bc.rqrg6o
qgsg3o6crcr rCgb - gb gc'r3gq'co3ob gb3r0Lr b.:9cb qrgg6oq'3bob r6bgbcnbrb qgt 6gbrb,:0ob
jOgqgoor 6rboA1bb Oerocobmgb.

. b.:bCq0$otsc'r Jcnq,ogo3,: 0o0.r6cngq'or odgq'gboar bJq)rreboq,Cbuql Jo6or,:
qg,:b6g6gb,:9c4, b$er<6gqg ,r0 0ob6oco .:Eg6qg.: qEr6r'rSbocno qgtb,lbq'gbgbo.

. b$6<'rCdgcn a6gg0r 0ooqrn 6893.:, t6rn0 rq6o66pq' b.:3oorbSbicg Ornbqggb 3c.r6bgqrgo6gbr
brj.:6o6gq'c'rb rn3g3o6gbuq. gg6o$r'r6o3boqr.:6 qgg36oq'co.:, ts6c'r0olr, ar606crr3qrc'rbobr
qr.: bo6o,:q'g6o qr,:g3ol-r br0o6ob66crlrcn,:6, 6.:bgg b,:J6cngj6c'r X6UEA.: 6,:b0r66s, 6o0
0gb3gqg6s tsCqgbr 6o6cn66 brjst6or3gq'rnb cr3gJo6gb3qlo g36ogc'r6og6oqgs6 qggg$oq'cnr,
06c'r0ob, at606cogq'c.rbob,5 eJ bogorqrg6o qrrg3ob b.:0o6ob66erbor,:6 rbCA
0p6o6oJrq'g6o 6.:63oco.:6gbob gcn6qror.:6.
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odgqrgboor btqgtJ(gboq,Cbgql Jo6gb0r Oooorboggb qgtArn33oq.oCbCqlo brbrgq,rob 6t0tngtngs,
Oogbgqgo3,t(g o0obl, t6o0 0ror rt6 gSqgqggbror 6ot6ob brbrgq'room brt66gbqrobc. obgon
obogj6gbob 6189610 0gbrdqlc'rr JosgCg ggt6o 6cct6orgq,ob Osoro qgcb6g6gbob br3oorbo. 6o6ot6or
otjggEo Sotogor cq6oE6gqtorrb qgr3rg0o6gboor.

0gt6o6gbolrr qgr lnOojrq'rjo orr6rbSot6obob Lrr3oorbgb8o bcjc6orggq'ob brbgq,OSogo 0o6ob6tiob
rJr6r6ob $rt60o0rqgbC6q,ob Sotogor:

. 0C6obCbobr qrr b$cnjrq'rjo crrr6rbS<nt6rnbob b,:3ocobgbOo b,:j,:6orgCq'rnb brbgq,0$oger
0o6obg6ob $r6r6ob $.:t60r'r0rqg6gbq'ob orjOoor, ,:Oob sq'6966,:6ogu Orom tr,:3gcn,:6
brbq'gb0o qg,:b6g6gbr, cngOgr 0qg6cn0s<6Xc.rbr 6cngq'or, gg<6ogcn6or er3gJo6gbuqoJ.

. org0g,:, br0o6ob66r'r0o lbXgS 0cnorb6gbgb odgq'gboor blqgrJ(rboq,Cb3ql Jo6or,:orgolr

orqJC bsbrgq',:erb ,:6lrgbgrb,:blg, Oogbgqrl3rqr o0ob.r, 6r.10 Orcn s6 gbqgqggb.ror 6o6ob
b,:bl gq'la1oro lr,:t659bq'cobr.

. brJocnbcntb q.or3r36o6Xboor bt0o6otl06srb ,:6 6;;86o1 03rgogr 3rnbo6or.

6o6o6or o{996o 0obsb6gbs 6c.r6tso b6t6r6g6ogq, obogjggbcn.rE qr.rg,rgtso6gboor; j. 6ot6Eo otiob
br0bgqg6o Jcrqn6o6o-l,rrb6oq,goro. Oob 6cqgcgc6,rbcrrs6 qg,t3,'gEo6gboo olg r{6ob 6rt66ggqn
Jo$ogor.

0gt6o6gbobr qgr ln0ojrq,rjo orr6rb$o6obob br3oorbgbEo brjrtiorggq'olt ltrbgq'a$ogo 0o6olr6t6olr
cJ,ltir6ob $rt60o0rqg6g6q,ob 3o$ogoo:

r g$ggb;0o glr b,:3ocobo ,:6 6.:6boq'gq'r, 3b cn.:3qgr6gob br0o6otr$6ob bO6rOCboUE o
ttr3oorbo.:. cng06r $.:60r.r0rqg5Xbq'ob 0b6oqgr6 rqo6ots6r, 6o0 jtq'$do 0b6,:gbo
oboSj6gbob r6bgbc.rbs bc4orqrp6.:qr St6rnbq'g0g<6o.: (rJ cDU Orcoo rbgon

6s6q',:5gbobrcngob .:6 r6bgbcnbb b66,:6g5ouE o ru0oq,Xbq,cnbl, 06o0g6gq'c.rg,:6ot O,:coo

brqgrOr6r.

2006 $Cglt .l6bgbc'rbqg,) b66r6g6or brbc$qg6o gg6ogo6ogbob br6goort6Cbrlrorrb
qgr3ca8o6gboor, t6o0gq,o0 SgRCl, rRil6 r6olr Ooj0gqo. boO rt6 rt6ob rbrqn b6t6r6g6or oq6o0gq,
b,l3oorbgbSg.

Egt6o6gbobr qg,) bc0oj,tq,rjo oro6rlr$o6obob bcaoorbgbBo b,ljr6orggq,ob lt.tbgq,00ogo 0o6olt6t6ob
,t,lrt6r6olt $rt60o0,lqgbC6q,ob iobogor:

o 0cnrg6c.rbr rOgrOs(r 090,:erbb 6,:09o9o brbgbob 0o0qggb,r(69 6ggoo6gbotr 6r6goor,:6gbob
bc.6orq'p6-X3c"r6o0o3g6 bg6.:gggorbX, t6er0gq,o6 qrsb6gqsgCbr 2019 $q,ob bc.rq,c'rlr.
b66.:696o,: 0ob6sqg obsbrgb obg6,:b66gCog6gq 6,:6goorr69b.:b, bo$6gbob

$.:brq,obgbrb qg.: bbgrqgrtJb3r bcn6orq'96 b,:3oorbgbb. b66,:6g6ogq'o mbogj6gbob
grbcnsgbXbob bl3oorbbg 0rb0o rj66go .:6,:6ob 5r39orCb3qo.

. 006obCbobl qrr br0rnj,:q',:jcn crr,:6sb$r'r6c.rbob bs3oarbgbtso brjs6orgCqott brbgq'O$ogo
0o6ob66olr r3,:6,:6ob 0b6oqrrb 6r6eroorj3r Oicrobr, brS6cngjgo XbUEb 0og$oqgmtr
gtOgergo brbgbob 0o0qrgblt6g 6g6orn63bob 5r63oorr6gbolr bo6orq'96-g3o6r'r0o3gtl
trO6roCbob Sot6ggq'rq9o Ornbrb,:bolr brOg0rcr 3g6bor.
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სხდომის ოქმი №2 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის  

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №2 

 

 

2019 წლის 11 თებერვალი 10:00 საათი  

ალ. ყაზბეგის N12, თბილისი 

სართული 5 

 

 

სხდომას უძღვებოდა:  უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი - სოფიო თოდუა 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

სამინისტროს მხრიდან: 

თეიმურაზ კაპანაძე - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საპროექტო სამსახურის ნაპირდაცვის 

სამმართველოს უფროსი 

  

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;   

 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, (შემდგომში 

სამინისტრო)  საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იმ პოზიციების დაფიქსირება და 

შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაში გათვალისწინებული უნდა 

იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 
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სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მხრიდან შეხვედრაში 

მონაწილეს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის განუყოფელი ნაწილი საკრებულოში 

წარსადგენად. 

 

 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

 

1. ყველაზე კრიტიკული წყალდატბორვის არეალებში დაგეგმილია ნაპირდაცვითი ღონისძიებები, 

რასაც მიესალმება საპროექტო ჯგუფი. 

საპროექტო ჯგუფს სურს საორიენტაციოდ დაადგინოს სანაპირო საინჟინრო დაცვის სქემა. 

ჯებირების მიღმა გამწვანებული არეალები დარჩება უცვლელი, ხოლო ის რაც მოშენდება 

შესაძლოა რომ სამოსახლოდ იქნას გათვალისწინებული. იქ არის მკაცრი ზედამხედველობის და 

მუდმივი მეთვალყურეობის ზონა, მუდმივი მეთვალყურეობის ზონად გავთვლით მდინარის 

ჭალებს და ჭალის ტყეებს, რომლებიც უკვე გამოვლენილია. მკაცრი ზედამხედველობის არის 

მდინარის კალაპოტი, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ მდინარის კალაპოტი მუდმივად 

ცვალებადია, პირობითად ვიხელმძღვანელებთ მდინარის მდგრადი კალაპოტის სიგანეებით, 

რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოგვაწოდა ბაადურ უკლებამ. თუმცა ეს იქნება მხოლოდ 

საორიენტაციო რუკა, რამეთუ ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებით, აუცილებელია 

2020 წლამდე წყალდატბორვის არეალების ახალი მეთოდოლოგიის დადგენა. 

„საქართველოს ზღვის წყალსატევებისა და  მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო 

დაცვის შესახებ“ კანონის მიხედვით, მკაცრი ზედამხედველობის ზონაში აკრძალულია თუ არა 

ინერტული მასალების მოპოვება? რამდენადაც ცნობილია ლიახვთან და მტკვართან რამდენიმე 

ლიცენზირებულ ობიექტზე მაინც ხდება ამ წიაღისეულის მოპოვება.  

 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 საქართველოს კანონით „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა 

ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“ მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტით 

აკრძალულია მკაცრი ზედამხედველობის ზოლში ინერტული მასალის მოპოვება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა იგი ხორციელდება ნაპირფორმირების პროცესების 

მართვისა და მდინარეთა რეგულირების მიზნით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საპროექტო ჯგუფს მიეცა რეკომენდაცია, რომ აღარ 

დაედოს ამ ტერიტორიას დამატებითი შეზღუდვა ინერტული მასალის მოპოვების 

მხრივ. 

 

  

2. სანაპირო-საინჟინრო დაცვის ზონა დგინდება მთლიანი კალაპოტის გასწვრივ თუ მხოლოდ იქ 

სადაც სამოსახლო არეალია, რაც შესაბამის ნაპირდაცვით სამუშაოებს მოითხოვს. რადგან 

მეჯუდაზე მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებია, იქნებ არ არის საჭირო ამ 

ტერიტორიაზე ნაპირდაცვითი სამუშაოების წარმოება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 

გამომდინარე. 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის  საპროექტო სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია:  

 მთლიანად ხდება სანაპირო-საინჟინრო დაცვის ზონის დადგენა, სადაც ექცევა როგორც 

დასახლებული პუნქტები, ასევე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები. 

 აღინიშნა, რომ სასურველია რეკომენდაციის სახით დოკუმენტში ჩაიწეროს შემდეგი; „იმ 

შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება არასამოსახლო ტერიტორიებზე სამომავლო 

განაშენიანების ან ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოწყობა, საჭიროა დეტალური 

პროექტების შეთანხმება შესაბამის სამსახურებთან“. 
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3. ჭალისა და ჭალის ტყის ტერიტორიებს ვადებთ გარემოსდაცვით ზონა 3-ს - წყალდაცვით ზოლს, 

რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნება საინჟინრო დაცვის სქემა, რომ  სანაპირო-

საინჟინრო დაცვის ზონა წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს გარემოსდაცვით ზონასთან. 

   

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საპროექტო სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია: 

 არის კალაპოტები, სადაც ტყით დაფარული ტერიტორიებია. ეს კი საშიშროებას 

წარმოადგენს, რადგან ძალზედ ამცირებს წყლის გამტარუნარიანობას, თუმცა დღეს-

დღეობით რაიმე ქმედების განხორციელება შეუძლებელია.  

 

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №2 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის და ა(ა)იპ  „სითი 

ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის  

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №2 

 

 

2019 წლის 15 თებერვალს 12:00 საათი  

ფერაძის 5, ქ.გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან: 

ერასტი ელინჯარაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე 

ნინო ბერიანიძე - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების განყოფილების ხელმძღვანელი 

გიორგი ბერიძე - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფ, სპეციალისტი  

ნანა ტერმაკოზაშვილი - გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელი 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;  

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი  

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 
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სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის მხრიდან იმ 

პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის 

უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო 

რესურს-ცენტის  მხრიდან შეხვედრის მონაწილეს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის 

განუყოფელი ნაწილი საკრებულოში წარსადგენად. 

 

 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

1. შემუშავებულია რამდენიმე კონცეპტუალური ამოცანა. თითოეული ობიექტისთვის 

წარმოდგენილია 4 ვარიანტი: 1) დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობა ობიექტისთვის; 

2) ტევადობის განსაზღვრა ინდივიდუალურად, თითოეული ობიექტისთვის; 3)შესაძლებლობის 

შემთხვევაში სკოლების ჩანაცვლება ბაღებად; 4) ოპტიმიზაცია.  

 

დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობა ობიექტისთვის განისაზღვრა არსებულ 

სკოლებში  მოსწავლეების რაოდენობისა და ნორმატიული მაჩვენებლით ერთ მოსწავლე საჭირო 

ფართის მიკუთვნების მიხედვით. შედეგად კი მივიღეთ დიდი მოცულობის ფართები რომელიც 

დავიყვანეთ ოპტიმალურ ვარიანტამდე და მათი განვითარებისთვის მოინახა მუნიციპალური 

ფართის ტერიტორიებიც. აღინიშნა, რომ ამ გათვლას საფუძვლად უდევს ახალი სამშენებლო 

ნორმები და წესების (სნიპის) მიერ გაწერილი მოთხოვნები  ინფრასტრუქტურის მიმართ როგორც 

ახალი სკოლების მშენებლობის ასევე არსებულის შემთხვევაში, თუმცა  ყველა აღნიშნული სკოლა 

აკმაყოფილებს სააკრედიტაციო ნორმას. მგგ-ს მასშტაბიდან გამომდინარე, აქ საუბარია არა 

სკოლის შენობის ფართზე, არამედ მიწის რესურსის ფართზე. სამშენებლო ნორმები და წესები 

(სნიპი) გეგმარებითი ნორმით 1 მოსწავლეზე მოდის 17 კვ.მ-დან 40 კვ.მ-დე (ეს რეგულირდება 

სკოლის ტევადობის მიხედვით), რაც გაცილებით მეტია სააკრედიტაციო ნორმაზე. ამიტომ 

გვსურს შევჯერდეთ რეალურ მაჩვენებელზე სამომავლო პერსპექტივაში, რადგან მგგ-ს პროექტის 

არსიდან გამომდინარე სავალდებულო სახელმძღვანელო სტანდარტს წარმოადგენს სამშენებლო 

წესები და ნორმები (სნიპი). 

დამატებით ფართის ათვისების შემთხვევაში მოიძებნა 4 სკოლა: N5, N10, N11, N4 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 
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ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის  

წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ სკოლა N5 ახლად რეაბილიტირებულია და დამატებითი ფართის ათვისების 

საჭიროება არ არის. 

 სკოლა N11 არ აქვს ფართის დამატების საჭიროება ამჟამად იქ არსებული მოსწავლეების 

რაოდენობის მიხედვით. აღნიშნულ სკოლაში რეალურ პრობლემას წარმოადგენს 

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობას. ჩვენი მიზანია ამ კუთხით მუშაობა, რათა თავიდან 

ავიცილოთ ქალაქის ცენტრალურ სკოლებში მოსწავლეების გადინება. მეტიც, 

ელექტროფიკაციის დასახლებიდან N11 სკოლის მოსწავლეებისთვის დაინიშნა 

ტრანსპორტიც, რადგან მოთხოვნა ძირითადად მოდის N6 და N3 სკოლებზე.  

 

2. სამშენებლო წესები და ნორმების (სნიპი) მიხედვით განსაზღვრულია, რომ თუ უბანში არსებობს 

საერთო მოხმარების გამწვანებული სივრცე, შესაძლებელია ეს ტერიტორია გამოყენებულ იქნას 

სკოლის მიერ. რამდენიმე ობიექტის ერთად გამოყენება იქნებოდა კარგი შესაძლებლობა თუ 

გავითვალისწინებთ ქალაქის  სპორტულ ხასიათს და სკოლების განლაგების სიმჭიდროვეს. 

საპროექტო ჯგუფის მხრიდან ასევე განიმარტა რომ თითოეული მომსახურების ობიექტს გააჩნია 

თვისი მომსახურების რადიუსი, რაც გულისხმობს ოპტიმალურ მანძილს თითოეული 

ობიექტისთვის (გორის სკოლების შემთხვევაში ეს არის 1 კმ.)  

სამშენებლო ნორმები და წესების (სნიპი) მიხედვით გაანგარიშებამ გვიჩვენა, რომ 4 სკოლას  აქვს 

100 მოსწავლის დატევის შესაძლებლობა მათი ტერიტორიის ფართის მიხედვით, ამ  კუთხით 

რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ სკოლების ჩანაცვლება ბაღებად; რამდენადაც გორს 

სკოლების კარგი დაფარვის რადიუსი გააჩნია. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის  

წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ ცენტრალური სკოლების შემთხვევაში აღნიშნული ცვლილება 

არარეალურია. 

 

3. ახალი სკოლების განთავსების საჭიროების მხრივ, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი ამის 

შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა გამოვლინდა რამდენიმე ტერიტორია სამომავლოდ მიწის 

რესურსის გათვლის თვალსაზრისით: წმინდა წყლის ზემოთ, დევნილების მიმდებარედ; 

კარალეთის კოტეჯების დასახლების ტერიტორია; ჭალის დასახლება; სასროლეთის მიმდებარედ; 

რამდენად მისაღებია გორისთვის 1000-1500 მოსწავლიანი სკოლის არსებობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 
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ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის  

წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ  ერთადერთი ტერიტორია რომელიც შესაძლოა განვითარდეს, ეს არის 

ჭალის დასახლება. აღნიშნული ტერიტორია ამ ეტაპზეც განვითარების პროცესშია და 

სკოლას საჭიროებს. 

 სკოლებში ვაუჩერული სისტემის შენარჩუნების პირობებში, ძალიან ცუდი იქნება 

არსებული სკოლებისთვის ახალი სკოლების მშენებლობა.  

 სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს არაუმეტეს 3 სკოლის დამატების საჭიროება. 

 1500 მოსწავლიანი სკოლის აუცილებლობა არ არსებობს, ჯერ-ჯერობით არ 

დაფიქსირებულა სკოლებში ადგილების ნაკლებობა მოსწავლეების მიღების 

თვალსაზრისით. 

 მე-2 სკოლას აქვს მიწის რესურსის სერიოზული ნაკლებობა. 

 

4. თავისუფალი ტერიტორიის ათვისებას ბაღის და სკოლის შემთხვევაში განაპირობებს 

პრიორიტეტულობა, თუმცა სასურველია შევჯერდეთ შუალედურ რგოლზე, როდესაც სკოლასაც 

და ბაღსაც ექნება დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობა. მაგალითად, N13 ბაღს გააჩნია 

ამის შესაძლებლობა.   

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის; სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის; გორის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტის  

წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ N9 ბაღის შემთხვევაში არ არის დამატებით ფართის ათვისების 

შესაძლებლობა, რადგან აღნიშნული ბაღის მიმდებარედ განლაგებულია კერძო სახლები, 

პროფესიული კოლეჯი და გზები, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა აღნიშნა რომ 2014 წლის 

ორთო ფოტოსა და Google Earth-ის  მიხედვით არ ფიქსირდება კერძო სახლები, თუმცა 

მოხდება აღნიშნულის გადამოწმება. 

 აღინიშნა, რომ ახალ ტექნიკურ რეგლამენტში დიფერენცირებულია ბაღის შენობის და 

რეკრეაციის ფართი ერთ აღსაზრდელზე - ჯგუფის სივრცეში არანაკლებ 2.5 კვ.მ ხოლო 

ეზოს შემთხვევაში - 5-7 კვ.მ. 

 გამოითქვა მზაობა, რომ საპროექტო ჯგუფს მიეწოდება აღნიშნული ახალი რეგლამენტი, 

რომელიც კერ დამტკიცების პროცესშია. 

 რაც შეეხება N14 ბაღს, ესეც პრობლემურია, რადგან ბაღის ნაწილი დაკავებულია 

უშიშროების სამსახურის მიერ. 

 კომბინატში ლიახვის პირზე არსებობს სტანდარტული ბაღის შენობა საკმაოდ დიდი 

ფართით, რომელიც თავისუფლდება.  

 სადგურის დასახლებაში უკვე შენდება ბაღი საკადასტრო ნომრით: 66.45.32.099 (მოშენების 

ფართობი-488.0კვ.მ; ტერიტორიის ფართობი-1611.9 კვ.მ) 

 ვერხვების დევნილთა დასახლებაში არის 4 ჯგუფიანი ბაღი, რომელიც სრულიად 

აკმაყოფილებს ვერხვების დევნილთა დასახლებას. 
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 ვერხვების დასახლებაში პრობლემა მოიხსნება, როდესაც N1 ბაგა-ბაღი 

გამოთავისუფლდება დევნილებისგან, რაც მოგვცემს 12 ჯგუფის შესაძლებლობას. 

 თოიძის ქუჩაზე ასევე ფუნქციონირებს 2 ბაღი. 

 წმინდა წყალზე არის 2 გამოსახლებული ბაღი, რაც კრიტიკულ მდგომარეობას ქმნის. 

 რჩევის სახით გამოითქვა აზრი, რომ მიწის რესურსთან დაკავშირებით უმჯობესია 

შეხვედრა არქიტექტურის სამსახურთანაც, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ 

შეხვედრა უკვე შედგა როგორც არქიტექტურის ისე ქონების მართვის სამსახურთან. 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №1 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურისა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის საპროექტო ჯგუფის  

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 14 თებერვალს 12:00 საათი  

ფერაძის 5, ქ.გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან: 

რამაზ შიოშვილი -გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;  

 

 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და 

წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მხრიდან შეხვედრის მონაწილეს ხელმოსაწერად, როგორც 

დოკუმენტის/პროექტის განუყოფელი ნაწილი საკრებულოში წარსადგენად. 
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შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

 

 

1. რამდენად მორგებადი და რეალურია გორისთვის სპორტული ქალაქის სტატუტი, რომელიც 

საშუალებას მისცემდა ქალას მეტად განვითარებისთვის. გორის მიზიდულობას განაპირობებს 2 

მთავარი ხაზი: ტურიზმი სტალინის მუზეუმის სახით და სპორტი. ეს ასევე ხელს შეუწყობდა 

ახალგაზრდების დაინტერესებას ქალაქისადმი, რამეთუ დღევანდელი მდგომარეობით გორი 

იცლება ახალგაზრდებისგან.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია: 
 ქ. გორში სპორტის განვითარების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, რამეთუ სპორტის 

განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტულს საკითხს წარმოადგენს. 

 ახალგაზრდებისგან ქალაქის დაცლის საკითხი მწვავედ დგას არა მხოლოდ ქ. გორში, 

არამედ სხვა ქალაქებშიც. 

 ასევე აღინიშნა, რომ ახალგაზრდების გართობის მიზნით შეიქმნა რამდენიმე გასართობი 

კლუბი, თუმცა ვერცერთმა ვერ გაამართლა. 

 

 

2. სპორტის განვითარებისთვის აუცილებელია სპორტული აქტივობების გადატანა ქალაქის 

ქუჩებში, მაგალითისთვის ერთ-ერთ ასეთ სპორტულ აქტივობად მიგვაჩნია ქ. გორის ქუჩებში 

სარბენი ბილიკების შექმნა, რომელსაც მოქმედი სპორტსმენები აქტიურად გამოიყენებენ. ეს ასევე 

იქნება კარგი შესაძლებლობა მარათონის ჩასატარებლად. ამისათვის შემუშავდა პირველადი 

მონახაზი: ძველი უბნის და მოედნების ტერიტორია და ისტორიული დასახლება. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია:  

 აღინიშნა, რომ სარბენი ბილიკების მოწყობა ძალიან რეალისტური და აუცილებელია. 

 ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად არიან 

ჩართულნი სპორტის ამ სახეობაში, მიუხედავად იმისა რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 

არ არსებობს. ამრიგად, აუცილებელია შესაბამისი სარბენი ბილიკების მოწყობა 

არამხოლოდ სპორტსმენებისთვის, არამედ მოქალაქეებისთვის.  

 მარათონის იდეა ძლიან მისასალმებელია, რისთვისაც მაქსიმალური ხელშეწყობა იქნება 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, ტურიზმის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მხრიდან. 

 გამოითქვა მზაობა, რომ საპროექტო ჯგუფს მიეწოდოს არსებული სპორტული ობიექტების 

განახლებული სია. 

 

3. პროექტის პირველ ეტაპზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან შეხვედრისას გამოიკვეთა რამდენიმე სპორტული აქტივობა, რაც შესაძლოა 

განვითარდეს ქ. გორში. მათ შორის იყოს საველოსიპედო გზები, თუმცა დიდი რაოდენობით 

ძაღლების არსებობა ართულებს ამ მიმართულებით სპორტული აქტივობის განვითარებას, 

რადგან სპორტული აქტივობისას აუცილებელია უსაფრთხოება. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია:  
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 ძაღლების მხრივ საველოსიპედო სპორტის განვითარება არარეალურია ისევ 

უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. 

 

4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სურს 

რამდენიმე მსხვილი სპორტული ობიექტის განთავსება ქ. გორში (კომბინატის დასახლება, ჭალა). 

გარდა ამისა, წმინდა წყალზე ამჟამად მუშავდება განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც 

მოიაზრებს საბანაკო ხასიათის სპორტულ  აქტივობებს.   

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლის პოზიცია:  

 

 აღინიშნა, რომ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ 

უმასპინძლოს წლევანდელ სასკოლო ოლიმპიადის ფინალს. ამისათვის მოაზრება საბანაკე 

ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა ატენის ხეობაში.  

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №2 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის - ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოსა“  და ა(ა)იპ  „სითი 

ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის  

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №2 

 

2019  წლის 14 თებერვალი 11:00 საათი  

ცხინვალის გზატკეცილი, II კმ. გორი 

კეთილმოწყობის სააგენტოს შენობა  

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“  მხრიდან: 

ბაჩანა გვიანიშვილი - ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელი 

შალვა ტერმაკოზაშვილი - გორის სასაფლაოს განყოფილების ხელმძღვანელი 

  

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;   

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის - ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“  მხრიდან 

იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ 

გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის 

უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის - ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის 

სააგენტოს“  მხრიდან შეხვედრის მონაწილეებს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის 

განუყოფელი ნაწილი საკრებულოში წარსადგენად. 
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შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

 

1. კონცეფციის ფარგლებში უნდა შეფასდეს განვითარების რეალური შესაძლებლობა და მოხდეს 

შესაბამისი ტერიტორიის შერჩევა. სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა 

რამდენიმე მოსაზრება თუ როგორ შეიძლება მოხდეს სასაფლაო ტერიტორიის განვითარება, მათ 

შორის, ხომ არ არის უმჯობესი მოიძებნოს ალტერნატიული ტერიტორიები სასაფლაოსთვის 

ქალაქის თანაბარი გადანაწილების მიზნით. მიწისქვეშა წყლებიდან გამომდინარე არსებული 

სასაფლაოს დასავლეთ ნაწილი განვითარების შესაძლებლობას არ იძლება, სამხრეთი და ჩრდილო 

ნაწილები პრობლემურია გეოლოგიური თვალსაზრისით და ამის გამო შესაძლოა ისევ სასაფლაოს 

გაფართოებაზე იყოს საუბარი. მერიის მიერ გამოგზავნილი არსებული ჩარჩოს მიხედვით 

მოიაზრება გარკვეული მიწის რესურსი (3.2 ჰა) სამხრეთით, ნუშის ბაღების მიმართულებით. 

 

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ პოზიცია: 

 აღინიშნა რომ ნუშების სანერგე ტერიტორია კეთილმოწყობის ბალანსზეა. 

 კვერნაკის დასახლების მხარეს საკრებულოს მიერ დადგენილი კონტური იძლევა 

განვითარების საშუალებას, თუმცა დაახლოებით 100 მეტრშია წყლის სათაო ნაგებობები და 

საცხოვრებელი სახლები, რაც არ იძლევა იმ მიმართულებით განვითარების საშუალებას. 

 

 

2. შემუშავდა განვითარების 2 ვარიანტი. მერიის პოზიცია მდგომარეობს სასაფლაოს ჩრდილო-

აღმოსავლეთ მიმართულებით განვითარებაში. ასევე შეფასდა 2 მცირე სასაფლაოც, რომლის 

განვითარებაც არ მოიაზრება საპროექტო ჯგუფის მიერ. ხომ არ განიხილება დევნილების 

სასაფლაოების გადაცემა კეთილმოწყობის სამსახურთან. 

 

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ პოზიცია: 

 დევნილების სასაფლაოსთან დაკავშირებით აღინიშნა, რომ იქ ტერიტორიის საკმარისი 

რესურსი არსებობს. 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა სასაფლაო ტერიტორიის გადმოცემა 

კეთილმოწყობის სააგენტოსთვის არ იგეგმება.  

 

 

3. ცენტრალური სასაფლაოს შემთხვევაში, საუბარია იმაზე, რომ სანიტარული 200 მეტრიანი დაცვის 

არეალი მასაც ეკუთვნის, რომლის დიდი ნაწილი მოიაზრება გამწვანებულ სივრცედ. 

სამშენებლო ნორმების და წესების (სნიპი) მოთხოვნიდან გამომდინარე, სანიტარული ზონის 60%-

ს უნდა წარმოადგენდეს გამწვანებული ტერიტორია. სასაფლაოს განვითარების ორივე 

შეთავაზებული ვარიანტის შემთხვევაში რელიეფი მეტწილად რთულია. ამათგან, სამხრეთით 

განვითარება გულისხმობს ხეობაზე გადასვლას, რაც კიდევ მეტად პრობლემურია. ახალი 

სასაფლაო ტერიტორიის განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ახალი სასაფლაო 

ტერიტორიის განვითარება შეუძლებელია, არის ის რომ 10 წელიწადზე გათვლილი 5 ჰა 

ტერიტორიის გამოყოფა, რომელიც დამატებით მოითხოვს 12 ჰა შეზღუდვით არეალს, რთულია. 

როგორც გამოვლინდა, საზღვრის მიმართულებით სასაფლაოს განვითარება დასაშვებია, მისი 

განვითარება შეუძლებელია სამხრეთის მიმართულებით. 

 

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ არსებულ საკადასტრო ზონას არ არის გაცდენილი არსებული სასაფლაო 

ტერიტორია. 

 ახალი დადგენილების მიხედვით გარდაცვალების ცნოვის გარეშე წინასწარ ადგილის 

შესყიდვა შეუძლებელია, რაც ხელს შეუწყობს სასაფლაო ტერიტორიის სწორად 

გადანაწილებას. 
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 აღინიშნა, რომ ჩრდილო-აღმოსავლეთით 5 ჰა მიწის დამატება მისაღებია სასაფლაოს 

გაფართოებისთვის. 

 

 

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №1 

   

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; სამაკლერო 

ორგანიზაციის და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 30 იანვარი 13:00 საათი  

გრიგოლ ფერაძის N5, გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

  

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; სამაკლერო 

ორგანიზაციის მხრიდან: 

გია პაპიტაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების განყოფილების უფროსი 

გიორგი კანდელაკი - დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი 

ოფელია  მაკრახიძე - დეველოპერული და სამშენებლო კომპანია „ემესჯი“-ს ხელმძღვანელი 

გელა მაზმიშვილი - სამაკლერო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

შოთა მურღულია - დარგობრივი ექსპერტი ეკონომიკის მიმართულებით 

ზურაბ ბერაძე - დარგობრივი ექსპერტი სატრანსპორტო მიმართულებით 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;   

 

 

 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  
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 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო 

კომპანიის; სამაკლერო ორგანიზაციის მხრიდან  იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, 

რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის 

ქონების, ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის 

დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; სამაკლერო ორგანიზაციის    მხრიდან  შეხვედრის 

მონაწილეს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის განუყოფელი ნაწილი საკრებულოში 

წარსადგენად. 

 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

 

1. ბოლო წლებში დაფიქსირდა უძრავი ქონებით ოპერაციების (ეკონომიკური კლასიფიკაცია) 

მაჩვენებლის ძალიან მაღალი ზრდა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ძირითად მიზეზს წარმოადგენს ლტოლვილებისთვის დაახლოებით 484 ბინის 

დარეგისტრირება. ასეთი ფაქტები აღინიშნება ასევე კომბინატის დასახლებაში. 

 ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიამ 6 თვეში 54 ბინა დაარეგისტრირა.  

 ზოგადად კი, მესაკუთრეებმა დაიწყეს თავიანთი ქონების დარეგისტრირება, რაშიც 

დიდი როლი ითამაშა სახელმწიფო დაფინანსების ხელშეწყობის პროგრამამ, 

უცხოელების მიერ მიწების შესყიდვამ და იმის შიშმა რომ ამ მომხდარიყო სახელმწიფოს 

მიერ დაურეგისტრირებელი ქონების გაყიდვა. 

 აღინიშნა, ასევე რომ გორიდან საზღვარგარეთ წასული მოქალაქეების მიერ ხდება 

ქონების შეძენა და დარეგისტრირება. თუმცა ბინების შეძენა ხდება არა დაბანდების 

თვალსაზრისით, არამედ საკუთარი გამოყენების მიზნით, როგორც პირველადი ბინა. 

გორიდან წასული ადამიანი ბინას ყიდულობს ისევ გორში, დაბრუნების მიზნით და არა 

თბილისში. 

 ბოლო სამი წლის განმავლობაში გორში დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიების 

განვითარებამ განაპირობა ბინების შეძენა. 

 ასევე, ბინების შეძენაზე იმოქმედა ბინების გაქირავების ფასმა, რაც არ ჩამოუვარდება 

თბილისში ქირის ღირებულებას. 

 არის შემთხვევა, როდესაც საზღვარგარეთ მცხოვრებმა პირმა თბილისში გაყიდული 

ბინის ფასად გორში იყიდა 2 ერთ ოთახიანი ბინა გაქირავების მიზნით, რომელსაც 

ნათესავი ხელმძღვანელობს. 

 

 

2. გათვლების და კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ეკონომიკური კუთხით შიდა ქართლში 

მშენებლობა არ წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებას (ავტობანის მშენებლობის 

გამოკლებით). თუმცა ფაქტია რომ მშენებლობა მიმდინარეობს. რამდენად რეალურია ჩვენს მიერ 



Page 3 of 6 
 

„სიტყვა და საქმე“, “my home” და სხვა ვებ. გვერდებიდან მოპოვებული ინფორმაცია უძრავი 

ქონების ღირებულების ჭრილში. სტალინის ქუჩაზე 1 კვ.მ ბინის ღირებულება შეადგენს 1207 

ლარს, ასევე 1000 და 915 ლარს და ა.შ., ასევე, როგორია ფასის დაკლების რეალური მაჩვენებელი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 

 სტალინის ქუჩა ყველაზე ძვირადღირებული ქუჩაა ქ. გორში. 

 ცენტრში 1 ოთახიანი  (სტანდარტული პროექტი 58 კვ.მ) ბინის ღირებულება მერყეობს 

20000 ამერიკული დოლარის ფარგლებში.  

 სტალინის ქუჩაზე 2 ოთახიანი (48 კვ.მ) გაიყიდა 25500 ამერიკულ დოლარად, 

შეთავაზებული ფასის დაკლების მარჯა კი ძალიანი დაბალი იყო. 

 გარემონტებული ახალაშენებული 1 კვ.მ ბინის ღირებულება შეადგენს 430 ამერიკულ 

დოლარს. 

 სამეფოს ქუჩაზე აშენებულ კორპუსში გარემონტებული ბინის 1 კვ.მ-ის ღირებულებაა 

430 ამერიკული დოლარი. 

 ძველი მერიის მოედნის ტერიტორიაზე 1 კვ.მ ბინის ღირებულება შეადგენს 500 

ამერიკულ დოლარს.  

 ჭალაში ბინები ძალიან იაფია. 

 ცენტრის გარდა იმდენად ნაკლებია ბინებზე მოთხოვნა, რომ ერთ-ერთი ახალ აშენებულ 

კორპუსში, სადაც 1 კვ.მ 320 ამერიკული დოლარი ღირს, მხოლოდ 7 ბინაა გაყიდული. 

 მოედანთან, საკრებულოს გვერდით 1 კვ.მ გარემონტებული ბინის მაქსიმალური 

ღირებულება შეადგენს 500 ამერიკულ დოლარს. თეთრი კარკასი კი - 400-420 ამერიკულ 

დოლარს. კორპუსის სიმაღლე შეადგენს 8 სართულს რომელიც განთავსებულია 1200-

1300 კვ.მ ფართზე. კოეფიციენტებით გამოდის K2-3. ეზოს წილი შეადგენს 50% დან 60%-

მდე. 8 სართულიანი კორპუსის აშენების ღირებულება მიწის ღირებულების ჩათვლით 

მერყეობს კვადრატულ მეტრზე 350 ამერიკული დოლარის ფარგლებში, მშენებლობის 

ძველი სტანდარტის მიხედვით. 8 სართულიანი კორპუსზე დაბალი სახლის საბაზრო 

ღირებულება იქნება 500 ამერიკული დოლარი. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ 

გორში სამშენებლო მასალები შემოდის თბილისიდან, რაც ზრდის მშენებლობის 

ღირებულებას. 5000 კვ.მ აშენება დასრულდა 18 თვეში. 1117 კვ.მ მიწის ფართის 

ღირებულება შეადგენდა 140000 ამერიკულ დოლარს, თუმცა მიწის ღირებულება 

გაიზარდა - 1 კვ.მ მიწა ღირს 350 ამერიკული დოლარი, 200 ამერიკულ დოლარად 

ფიზიკურად არ ყიდიან. წმინდა სამშენებლო ფართის ღირებულება (1 კვ.მ) არის 220-250 

ამერიკული დოლარი. 

 

 

3. რამდენად ხშირად იყიდება ახალი აშენებული ბინები. რამდენი დეველოპერია სულ გორში. 

ამხანაგობის ტიპის მშენებლობა თუ ფიქსირდება. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 

 აღინიშნა, რომ ძალიან ძნელად იყიდება ახალაშენებული ბინები, რის გამოც 3-5 წლიან 

უპროცენტო განვადებასაც (როგორც დასრულებულ ბინაზე, ასევე მშენებლობის 

პროცესის დროს) კი სთავაზობენ კლიენტებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზად შეიძლება 

ჩაითვალოს ნდობის ფაქტორი. თუმცა ითქვა,  რომ მშენებლობის დაწყების პირველ 

წელს 50 % გაყიდვა დაფიქსირდა.  
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 ერთ-ერთი ახალაშენებულ კორპუსში 83 ბინიდან მხოლოდ რამდენიმე ბინაა 

გაყიდული. 

 დეველოპერების რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 5 ერთეულს, ამხანაგობის ტიპის 

მშენებლობები არ ფიქსირდება.  

 2018 წლის მშენებლობის ნებართვების ზუსტი რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ 

აქვთ. წმინდა წყალში დაწყებული მშენებლობა გაჩერებულია. 

 ბინის მაქსიმალური ფართი რაც, გაყიდულა არის 90 კვ.მ.  ძირითადი მოთხოვნა მოდის 

48-60 კვ.მ ფართის ბინებზე. 

 

 

4. თუ შენდება კერძო სახლები. როგორია მწვანე უბნის ტენდეცია. როგორც ცნობილია გრუნტის 

წყლების პრობლემა არსებობს. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 კერძო სახლები იშვიათად შენდება, სულ მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 10, და 

ყველა თვითონ აშენებს. 

 ქ. გორსა და გორის რაიონს შორის არ არის ზღვარი, ეს კი არ იძლევა მწვანე უბნის 

შეთავაზების საშუალებას.  

 გრუნტის წყლების პრობლემაა წმინდა წყალზე, მხოლოდ პერიფერიაში. თუმცა დღეს-

დღეობით პრობლემას აღარ წარმოადგენს წყლების და სხვა სახის წინააღმდეგობების 

გამკლავება შესაბამისი თანამედროვე კონსტრუქციებით.   

 აღინიშნა, რომ ბიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელია არანაკლებ 15-16 

სართულიანი კორპუსების მშენებლობა. რეგიონში ბიზნესის განვითარება კი 

უზრუნველყოფს ხალხის რეგიონში დამაგრებას.  

 

5. უცხო ქვეყნის მოქალაქის რამდენი პროცენტი ყიდულობს ბინებს გორში. როგორია გორში 

ცარიელი ბინების მაჩვენებელი. 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღნიშნა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ ახალაშენებული ბინის შეძენის შემთხვევა 

არ დაფიქსირებულა.  
 ძალიან ცოტაა დაკეტილი ბინების რაოდენობა, შეიძლება ამის მაქსიმალური 

მაჩვენებელი იყოს 100 ერთეული, რადგან ძირითადად ბინები გაქირავებულია. 

 

   

6. გორი დაყოფილია რამდენიმე ზონად და ქვე ზონად, რამდენად რეალურია ასეთი ტიპის დაყოფა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

  

 აღინიშნა, რომ გორის ასეთი დაყოფა შეუძლებელია, უნდა ფიქსირდებოდეს მხოლოდ 

კულტურული ცენტრალური უბანი სტალინის სახლ-მუზეუმის და გორის ციხის 

მიდანო, ადმინისტრაციული ცენტრი და დანარჩენი ქალაქი ერთიან ზონად.  
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 ამ ორი ცენტრის გარეთ შესაძლებელი უნდა იყოს 15-16 სართულიანი კორპუსების 

მშენებლობა, რომ მოხდეს ქალაქის განვითარება. 

 დეველოპერების მხრიდან გამოითქვა სურვილი, რომ თბილისი არ გახდეს გორისთვის 

მისაბაძი ზონების და შეზღუდვების ჭრილში, როგორც ორი სრულიად განსხვავებული 

ქალაქი, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ დიდი ქალაქების მაგალითი 

ზონირების დაყოფის მხრივ შეუსაბამოა გორისთვის.   

 საპროექტო ჯგუფის მხრიდან ასვე აღინიშნა, რომ ზონირების დადგენის შემთხვევაში 

ამოქმედდება ნორმატიული აქტი- 59-ე დადგენილება, სადაც მითითებულია 

დადგენილი კოეფიციენტები ზონების შესახებ. ამ კანონით ხელმძღვანელობს 

საპროექტო ჯგუფი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამუშავების პროცესში. 

 

 

 

7. როგორია ბინის ქირა ახალ აშენებულ კორპუსში. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

  

 დაახლოებით 50 კვ.მ ბინის (ახალაშენებეულ კორპუსში) ქირა შეადგენს 250 ამერიკულ 

დოლარს. 

 ცენტრის გარეთ, კარგად გაკეთებული ბინის ქირა შეადგენს 200-დან 300 ლარს, როგორც 

45-48კვ.მ ისე 28 კვ.მ ფართის მქონე. 

 ძირითადად ქირავდება მცირე ფართის ბინები. 

 მქირავებლები არიან ეუთოს თანამშრომლები (10 ასეთი ბინა ფიქსირდება) და 

ახალგაზრდა წყვილები. 

 სტუდენტები და  რაიონიდან ჩამოსული გორში მომუშავე პირები ბინებს ქირაობენ 

შედარებით დაბალ ფასად.   

 2009 წელს საკუთარი სახლის ქირის ღირებულება შეადგენდა 1000 ლარს.  

 

 

8. სასტუმროს მშენებლობა თუ არის მომგებიანი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 თბილისთან სიახლოვის გამო სასტუმროს მშენებლობა არ არის მომგებიანი, თუმცა 

შენდება ერთი ახალი სასტუმრო.  

 აღინიშნა, რომ ატენის ხეობისკენ შესაძლოა ჩამოყალიბდეს ე.წ. „კემპინგის“ სივრცე. 

 

 

 

9. მდინარე მეჯუდას მიღმა ტერიტორიის განვითარება რამდენად რეალურია, როგორც მწვანე 

სივრცე. თუ იქნებოდა ამ ტერიტორიაზე განვითარების ინტერესი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; გორის დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიის; 

სამაკლერო ორგანიზაციის  წარმომადგენლების პოზიცია: 

 შესაბამისი კომუნიკაციებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის პირობებში, შესაძლოა 

ამ მიწაზე იყოს დაინტერესება 15-20 წლიან პერსპექტივაში, თუმცა ამ ადგილის 
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ჭარბტენიანობიდან გამომდინარე, რთული იქნება საძირკველის მოწყობა, სადაც 

ბუნებრივი ნალექების დამატების შედეგად ისედაც ჭაობი წარმოიქმნება. 

 დღეს იქ ინვესტიცია წამგებიანია. 

 

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №1 

  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების სააგენტოსა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

 

2019 წლის 30 იანვარი 11:00 საათი  

 გრიგოლ ფერაძის N5, გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მერიის მუნიციპალიტეტის მხრიდან: 

გია სამნიაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი 

გია პაპიტაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების განყოფილების უფროსი 

არჩილ განჯელაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, 

ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილებების III 

რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მარიტა ბიბილაშვილი - ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს 

დირექტორი 

 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

შოთა მურღულია - დარგობრივი ექსპერტი ეკონომიკის მიმართულებით 
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ზურაბ ბერაძე - დარგობრივი ექსპერტი სატრანსპორტო მიმართულებით 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;   

 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   მხრიდან  იმ პოზიციების 

დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის 

უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის 

ქონების, ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა 

და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   მხრიდან  შეხვედრის 

მონაწილეებს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის განუყოფელი ნაწილი 

საკრებულოში წარსადგენად. 

 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

 

1. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე მნიშვნელოვანია დროებითი 

შეზღუდვების დაწესება მიწების გასხვისების შეჩერების მიზნით. შესაბამისად, საპროექტო 

ჯგუფის დიდ ინტერესს წარმოადგენს თუ სად ფიქსირდება ძირითადი მოთხოვნები ნებართვების 

გაცემის მხრივ.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ძირითადი მოთხოვნა ფიქსირდება სუხიშვილის და წმინდა წყლის მიმართულებით; 

ჭალის დასახლებაში, რაგბის მოედნის მიმდებარედ. 

 გამოითქვა სურვილი, რომ მერიის ქონების სამსახურს მიეწოდოს ინფორმაცია იმ 

სავარაუდო ტერიტორიების შესახებ, რომლებზეც მოხდება დროებითი შეზღუდვების 

დაწესება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დასრულებამდე, მიუხედავად 

იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის მერიის ქონების სამსახურმა თითქმის ყველგან შეზღუდა 

გასხვისების პროცესი.  
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 საპროექტო ჯგუფმა რჩევის სახით მიიღო მოსაზრება, რომ წერილობითი სახით 

ოფიციალურად აცნობონ შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებს მაღალი მოთხოვნების 

მქონე ტერიტორიებზე მიწის გასხვისების დროებით შეჩერების შესახებ, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამუშავების დასრულებამდე. 

 

 

2. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის - ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოსთან“ 

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სასაფლაოსთვის ჭირდებათ დამატებითი ტერიტორია. მათთვის 

სასურველი ტერიტორიის ფარგლებში ხომ არ ფიქსირდება სხვა ტერიტორიული მოთხოვნა. 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ სასაფლაოსთვის დამატებითი ტერიტორიის გამოყოფა შესაძლებელია 

მხოლოდ მის უკანა ფერდობზე. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უსამართლო ქმედება, 

რამეთუ არსებული სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილი იჯარით არის 

დატვირთული. ასევე, 30 ჰა კერძო ტერიტორიაზე ნუშის ბაღებია გაშენებული. 

დაახლოებით 100 ჰა კი ასევე კერძო საკუთრებაში. ყოველი ეს შეუძლებელს ხდის აქ 

სასაფლაოს განვითარებას. 

 აღინიშნა, რომ სასაფლაოს შევსების შემთხვევაში უნდა დაწესდეს გარკვეული სახის 

შეზღუდვა, რაც არ გამოიწვევს მის გაზრდას. აუცილებელი არ არის სასაფლაო 

ტერიტორიების ერთმანეთთან ბმა, უნდა მოხდეს სასაფლაოს ახალ ტერიტორიაზე 

განთავსება. 

 

 

3. ბოლო სამი წლის მანძილზე, რომელ დიდ ობიექტებზე გაიცა ნებართვები, სულ რამდენი 

ნებართვაა გაცემული. როგორია კოეფიციენტები ან თუ არის მაღალი კოეფიციენტის მოთხოვნა. 

თუ იზღუდება მაღალსართულიანი (მაგ. 16 სართული) კორპუსის მშენებლობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 გამომდინარე იქიდან რომ გორის მუნიციპალიტეტისთვის არ არსებობს ისეთი 

სამართლებრივი აქტები, როგორიცაა ზონალური შეთანხმება და დადგენილი 

კოეფიციენტი, ხელმძღვანელობენ დროებითი დებულებებით. თუმცა არის გარკვეული 

შეზღუდვები სისქეების, მეზობელი მიწის ნაკვეთის, მიმდებარე კვარტლის პირობების 

დადგენის და ა.შ. სახით, რომელიც ზღუდავს 16 სართულიანი სახლების მშენებლობას.  

 მერიის არქიტექტურის სამსახურის მხრიდან გამოითქვა მზაობა, რომ საპროექტო 

ჯგუფს მიეწოდება 2017 და 2018 წლის მონაცემები გაცემულ ნებართვებთან 

დაკავშირებით საკადასტრო კოდების და სართულიანობის მითითებით. გაცილებით 

ადრეული მონაცემების მიღება შესაძლებელია ძველი მერიის არქივიდან.  
 ასევე, საპროექტო ჯგუფს მიეწოდება მრავალსართულიანი შენობების სია თავისი 

დანიშნულებისა და კოდის მითითებით. 
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4. ძირითადად სად ფიქსირდება დიდი კომერციული ობიექტების ერთობლიობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 კომერციული ობიექტების ძირითადი ადგილია ცხინვალის გზატკეცილი.  

 აღინიშნა, რომ კომერციული ობიექტების გაჩენამ ააღორძინა წმინდა წყლის 

ტერიტორია, იქ სადაც გაცილებით მეტია მიწის ნაკვეთების რაოდენობა. 

 

 

5. ნორმატიული ფასისთვის ქალაქი დაყოფილია 3 ზონად და შემდეგ ქვე-ზონებად. ხომ არ 

განაპირობა ეს არქიტექტურამ. რამდენად გამოყენებადია ნორმატიული ფასი. 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ეს არ არის არქიტექტურის შედეგი. 

 მოწვეული აუდიტი ადგენს თითოეული კვარტალის ქონების ნორმატიულ ფასს, თუმცა 

ნორმატიული ფასით არ ხდება ქონების რეალიზება. 

 დღევანდელი ზონების და ქვეზონების პრინციპი განაპირობა ქალაქის განვითარებამ, 

მისმა იერსახემ და სამეწარმეო სტატუსმა, რომელიც წარმოადგენდა კომბინატის 

ხიდიდან მარჯვენა ნაპირის მთელ გაგრძელებას. თუმცა რაიონის სამომავლო 

განვითარებაზე უარყოფითად აისახება მისი ზონებად დაყოფა.  

 განვითარებიდან გამომდინარე სასურველია ქალაქში არსებობდეს მხოლოდ ერთი ზონა 

ნორმატიული ფასისთვის, და იყოს რაიონული ზონა, გზის პირა ზოლის განსაზღვრის 

მიზნით. 

 

  

6. შეიცვალა თა არა ნორმატიული ფასები ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ხომ არ შეიცვლება 

ნორმატიული ფასი ახლო მომავალში და მოიმატა თუ არა მიწის ღირებულებამ. ქონების გაყიდვის 

შემთხვევაში,  ქონების ღირებულება ყოფილა თუ არა ნორმატიულ ფასზე დაბალი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია:  

 ბოლო სამი წლის განმავლობაში ბაზარზე ნორმატიული ფასი არ შეცვლილა. 

 ნორმატიულ ფასზე დაბალი მიწის ღირებულების შემთხვევა დაფიქსირდა მხოლოდ 

ერთადერთხელ, უფლისციხეში. 

 გამოითქვა მზაობა, რომ საპროექტო ჯგუფს მიეწოდოს 2017 და 2018 წლების ქონების 

პრივატიზების ნუსხა და გეგმა, სადაც დაფიქსირებული ფასი ექსპერტის მიერაა 

დადგენილი. 
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7. უძრავი ქონებით ოპერაციებისთვის შექმნილი საიტების მიხედვით დადგინდა რომ ცენტრალურ 

ნაწილში 1 კვ.მ ბინის ფართის ღირებულება საშუალოდ შეადგენს 1200 ლარს. რამდენად 

შეესაბამება რეალობას ეს მონაცემი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია:  

 ცენტრალურ ნაწილში, 1 კვ.მ ბინის ღირებულება არ აღემატება 450 ამერიკულ დოლარს,  

 ცენტრალურ ნაწილში,  1 კვ.მ მიწის ღირებულება შეადგენს 220 ლარს.   

 ცენტრალურ ნაწილში, ახალაშენებული 1 კვ.მ ბინის (თეთრი კარკასი) საშუალო 

ღირებულება 350 დან 400 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს.  

 წმინდა წყლის ტერიტორიაზე, სადაც 1 კვ.მ ბინის ღირებულება 250 ამერიკულ დოლარს 

არ აღემატება, მოთხოვნა არ არის. 

 

 

8. საწარმოო ფუნქციით თუ იყიდება ტერიტორიები. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია:   

 სუფთა საწარმოს ტერიტორიას წარმოადგენს შინდისის გზატკეცილი. 

 ერთადერთი დიდი წარმოება, რომელიც დატვირთულად შეიძლება ჩაითვალოს, არის 

წისქვილკომბინატი. 

 

 

 

9. ეკონომიკური კვლევის საფუძველზე დადგინდება რამდენად მიზანშეწონილია დამატებითი 

კორპუსების მშენებლობა. შეზღუდვა რომელიც დაწესდება უნდა იყოს დასაბუთებული. 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია:  

 ცენტრალურ ნაწილში აუცილებელია საჭირო შეზღუდვები არასათანადო 

მშენებლობების მიმართ.  

 

 

10. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ლიდერობს სოფლის მეურნეობა, არ ჩანს 

გადამამუშავებელი წარმოების მაჩვენებლის პროპორციული ზრდა, რა არის ამის მიზეზი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია:  
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 ამ მხრივ სოფლის მეურნეობა ლიდერობს, თუმცა გორს წარმოებით უსწრებს კასპი. 

 ტურისტის რაოდენობით გორი მდიდარია, თუმცა ეს არ გულისხმობს ტურიზმის 

მაღალ ეკონომიკურ დონეს არასათანადო ტურისტული ინფრასტრუქტურიდან 

გამომდინარე. 

 გორში გაიხსნა 2 ახალი სასტუმრო, თუმცა ტურისტის დარჩენის მაჩვენებელი ნაკლებია.   

 2018 წელს გადამამუშავებელი ქარხნებიდან მხოლოდ ერთი ფუნქციონირებდა, სადაც 

მიღებული გადასამუშავებელი პროდუქცია განახევრებული იყო 2016 წელთან 

შედარებით. 

 2 წარმოების გაჩერება განაპირობა ეკონომიკურმა კრიზისმა და საბოლოოდ გაკოტრებამ. 

 აღინიშნა, რომ 2019 წელს გორში იქნება 7-8 გადამამუშავებელი ქარხანა რომელიც 

სრული დატვირთვის იფუნქციონირებს. 

 წარმოების ფუნქციონირებაზე პირდაპირ კავშირშია ჩასაბარებელი პროდუქტის 

ღირებულება, რომელიც იმდენად დაბალია, რომ პროდუქციის შემქმნელს არ უღირს 

მისი მოყვანა, ხოლო ისინი, ვინც კარგად აწარმოებს ამ პროდუქციას 

უზრუნველყოფილნი არიან თავიანთი სამაცივრე მეურნეობებით. 

 პროდუქციის შემცირება ასევე განაპირობა ძველი ჯიშების ახალით ჩანაცვლებამ, 

რომელსაც გარკვეული დრო ჭირდება მოსავლის მისაღებად. 

 გორის იდეალური მდებარეობა იძლევა საშუალებას რომ მეტად განვითარდეს სოფლის 

მეურნეობა, ისეთ ჭრილში როგორიცაა, მებოსტნეობა და კურკოვანი ხილის მოყვანა. 

 

 

 

11. რატომ წარმოადგენს უპირატესობას გადამამუშავებელი ქარხნების არსებობა ქალაქ გორში და არა 

მის გარეთ. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 დღეს არსებული გადამამუშავებელი ქარხანა, რაც კი ფუნქციონირებს, მათ შორის 

კულაც, არსებული ინფრასტრუქტურის საფუძველზე განვითარდა. არცერთი ქარხანა არ 

აშენებულა თავიდან.  

 ტყვიავში არსებული გადამამუშავებელი ქარხნის გაუმჯობესებამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს მთელი პროდუქციის მიზიდვა. შესაბამისად, საჭირო აღარ იქნება  

პროდუქციის ქალაქში ჩამოტანა.  

 შესაძლებელია, რომ კულა კონცენტრანტის გასატანად იყენებდეს რკინიგზას, თუმცა ეს 

დასაზუსტებელია. 

 აღინიშნა, რომ კულას წარმოებამდე ამ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა გერმანელების 

მიერ გახსნილი ჩირის საშრობი ქარხანა, რომელიც სპეციალურად გორის ხილით 

მარაგდებოდა, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. მთელი საკონსერვოს 

ტერიტორიაზე გაშლილი იყო ბუნებრივი საშრობი დანადგარები. გამზადებული ჩირი 

კი პირდაპირ გადიოდა გერმანიაში.   

 

12. ხომ არ არის რაიმე ცვლილება მუნიციპალურ ტრანსპორტთან და ოპერატორებთან 

დაკავშირებით. თუ არის მონაცემები ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივ მარშრუტთან 

დაკავშირებით რუკის ან ნახაზის სახით. 
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გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ამ ეტაპზე, მუნიციპალური ტრანსპორტის და ოპერატორების მხრივ ცვლილება არ არის. 

 ოფიციალური მონაცემები საზოგადოებრივ მარშრუტთან დაკავშირებით, რომელიც არ 

აღემეტება 28 ერთეულს, აღარ არსებობს, ინფორმაცია წაიშალა.  

 აღნიშნული მარშრუტის შესახებ მოთხოვნა წარდგენილი იყო საკრებულოში 

დასამტკიცებლად თვითმმართველი ქალაქის ყოფნის პერიოდში, თუმცა ვერ 

დამტკიცდა თვითმმართველობის კოდექსის და საავტომობილო ტრანსპორტის, 

ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონის ურთიერთსაწინააღმდეგო 

დებულებების საფუძველზე. 

 დამტკიცებული მარშრუტების რეგულაცია არ არსებობს. 

 სამარშრუტო ფასიც კანონის გარეშე დგინდება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მგზავრობის ღირებულებაა 1 ლარი და 50 თეთრი, ქალაქში - 50 თეთრი. 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების წარმომადგენლის 

მხრიდან გამოითქვა მზაობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო ჯგუფს გაეწევა 

დახმარება ტრანსპორტის ოპერატორებთან შეხვედრის მიზნით. 

 

 

 

13. ისეთ დიდ ქარხანას, როგორიც „კულაა“, ხომ არ ყავს საკუთარი ავტობუსი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღნიშნული ქარხანა არ არის უზრუნველყოფილი საკუთარი ავტობუსით. 

 

 

 

14. ხომ არ გატარებულა ახალი ღონისძიებები მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ამ ეტაპზე მუშაობა მიმდინარეობს დოკუმენტზე, რომელიც ასევე მიეწოდება 

საპროექტო ჯგუფს. 

 

 

 

15. სასროლეთის გადატანასთან დაკავშირებით მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს შიდა ქართლის 

გუბერნატორის მხრიდან. თავდაცვის სამინისტრო თანახმაა, გარემოს დაცვის სამინისტროს 

თანხმობის შემთხვევაში, სასროლეთისთვის ალტერნატიულ ტერიტორიად მოიაზროს ატენის 

ხეობა, ან სხვა ალტერნატიული ტერიტორია გორის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმების 

საფუძველზე. საუბარია მხოლოდ სასროლეთის და არა ბაზის გადატანაზე, რომლის საფუძველი 

სოციალური ფაქტორებია. 
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გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ქონების, ტრანსპორტისა და გარე 

რეკლამის რეგულირების განყოფილებების; სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების და ა(ა)იპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს   წარმომადგენლების პოზიცია: 

 სასროლეთის გადატანის სურვილი 2008 წლიდან აქტუალურია, რაზეც თავდაცვის 

სამინისტროც აცხადებდა თანხმობას, თუმცა უშედეგოდ. 

 ატენის ხეობა მოიაზრება ერთ-ერთ ტურისტულ არეალად. 

  სასროლეთის გადატანასთან ერთად სასურველი იქნება მთლიანი ბაზის გადატანა. 

 

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 
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სხდომის ოქმი №1 

  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი 

მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის 

მთავარი სამმართველოსა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

 

2019 წლის 15 თებერვალი 14:00 საათი  

 გრიგოლ ფერაძის N5, გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მერიის მუნიციპალიტეტის მხრიდან: 

გია სამნიაშვილი - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი 

შალვა გიგაური - შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს 

                                    კოორდინაციის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი;   
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სხდომის დღის წესრიგი:  

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; შიდა ქართლის საგანგებო 

სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოსა მხრიდან  იმ პოზიციების დაფიქსირება და 

შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა 

იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

სხდომის დაწყებისას  აღინიშნა, რომ პროტოკოლი, რომლის შედგენასაც უზრუნველყოფს ნინო 

ხოსიტაშვილი,  გადაეგზავნება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; შიდა 

ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოსა მხრიდან  შეხვედრის 

მონაწილეებს ხელმოსაწერად, როგორც დოკუმენტის/პროექტის განუყოფელი ნაწილი 

საკრებულოში წარსადგენად. 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები 

 

1. პროექტის პირველ ეტაპზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეხვედრისას 

გამოვლინდა გორში დამატებითი სახანძრო-სამაშველო ობიექტის საჭიროება, კერძოდ კი 

კომბინატის დასახლებაში. შეხვედრაზე საუბრისას აღინიშნა, რომ ერთ-ერთი პრობლემა ამ 

მხრივ ფიქსირდება წმინდა წყალზე. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ სამომავლოდ წმინდა წყალზე 

მიწის რესურსის გამოყოფა მასზე დამატებითი ხიდების განთავსებით უსაფრთხოების მიზნით. 

რამდენად მისაღბი და დამაკმაყოფილებელია 6 სახანძრო-სამაშველო მანქანის გათვლა 1.2 ჰა-ზე. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; შიდა ქართლის საგანგებო 

სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ ამ ეტაპზე არსებული სახანძრო-სამაშველო ობიექტი საკმარისია, თუმცა 

ეს დამოკიდებულია თუ როგორ განვითარდება ტერიტორიის განაშენიანება.  

 წმინდა წყლის ტერიტორიაზე გამავლობა რთულია გადატვირთლი სამანქანო 

მოძრაობის გამო, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა განმარტა, რომ სატრანსპორტო 

სპეციალისტი მუშაობს გადატვირთული ქუჩების გამოთავისუფლების საკითხზე.  

 აღინიშნა, რომ ქალაქის მომავალი განვითარებისთვის აუცილებელია დამატებითი 

ხიდების განთავსება. 

 დღეს-დღეობით არის 4 გარაჟი 7 სახანძრო-სამაშველო მანქანით. 

 აღინიშნა, რომ სასურველია ქვეგანყოფილებების სახით დაიგეგმოს სამაშველო 

ჯგუფების ან/და სახანძრო-სამაშველო ობიექტების განთავსება ქ. გორის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე. 

 1.2 ჰა-ს სახანძრო სამაშველო მომსახურება არ გულისხმობს ცალსახად მანქანების 

განთავსებას. ამასთანავე აუცილებელია შენობა-ნაგებობის, კაზარმების, 

მოსასვენებელი ოთახების, სავარჯიშო კოშკის, ავტოფარეხებისა და შესაკეთბელი 

სახელოსნოს მოწყობა. აღინიშნა, რომ 6 მანქანიანი სახანძრო-სამაშველო ობიექტი 

შესალოა საკმარისი იყოს რაიონულ მასშტაბზე. 

 

 

2. რამდენად მოხერხებულია გორის მიმდებარე სოფლებიდან ქალაქ გორში მისვლადობა.  
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გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების; შიდა ქართლის საგანგებო 

სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლების პოზიცია: 

 არის რამდენიმე ჩიხი სოფელი, მაგრამ ამათ გარდა სხვა სოფლებს არ უძნელდებათ 

ქალათან მისვლადობა. 

 გამტარიანობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა უმჯობესი იქნებოდა დამატები 

ხიდების არსებობა როგორც მდინარე ლიახვზე, ასევე მდინარე მტკვარზე. 
 

 

ოქმზე პასუხისმგებელი პირი - ნინო ხოსიტაშვილი 

 

 

 



  

სხდომის ოქმი №1 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ 

საკითხთა კომისიისა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 19 თებერვალს 11:00 საათი  

                                          სტალინის გამზირი N16, ქ.გორი  

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ 

საკითხთა კომისიის წარმომადგენლები 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

შოთა მურღულია - დარგობრივი ექსპერტი ეკონომიკის მიმართულებით 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიისა მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, 

რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 



  

შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

1. შემოგთავაზებთ ჩვენს მიერ განხილულ ვარიანტებს სკოლისა და ბაღების განვითარების კუთხით.  

შემუშავებულია რამდენიმე კონცეპტუალური ამოცანა. თითოეული ობიექტისთვის 

წარმოდგენილია 4 ვარიანტი: 1) დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობა ობიექტისთვის; 

2) ტევადობის განსაზღვრა ინდივიდუალურად, თითოეული ობიექტისთვის; 3)შესაძლებლობის 

შემთხვევაში სხვა დატვირთვის ჩანაცვლება საგანმანათლებლო ობიექტებით; 4) შეთავსება 

გამოუყენებელი საგანმანათლებლო ობიექტების გამოყენება ისევ საგანმანათლებლო 

ობიექტებით. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 N1 საბავშვო ბაღი თავისუფლად დაიტევს მეორე საბავშვო ბაღს, მაგრამ ამჟამად ეს 

შეუძლებელია იქ შესახლებული დევნილების გამო. 

 

2. ბაღებისთვის ტერიტორიის დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობის, „სამშენებლო 

ნორმებითა და წესებით“ განსაზღვრული ნორმატიული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია 

თითოეული ობიექტისთვის, რაც გულისხმობს 1 აღსაზრდელზე 35-40 კვ.მ. თუმცა 

სააკრედიტაციო მაჩვენებელი დაბალია - 4 კვ.მ გორის შემთხვევაში. გორს საშუალო მაჩვენებელი 

აქვს 10 კვ.მ. დამატებითი ფართის ათვისების შესაძლებლობით გამოვლინდა 4 ბაღი. 

 

 

3. გამოვლინდა სკოლები, რომლებიც ნორმატიული მაჩვენებლის მიხედვით ვერ დაიტევენ 100 

მოსწავლეზე მეტს. ასევე ერთ ვარიანტად განიხილება შესაძლებლობის შემთხვევაში სკოლების 

ჩანაცვლება ბაღებად, რადგან საბავშვო ბაღებისთვის ფართი უფრო ნაკლებია ვიდრე სოლისთვის. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ N2 სკოლა უმჯობესია გადაკეთდეს ბაღად და N2 სკოლისთვის 

მოიძებნოს ალტერნატიული დიდი ზომის ტერიტორია. 

 

4. წმინდა წყალში და კომბინატშიც პრობლემას წარმოადგენს საბავშვო ბაღებში მოსახლეობის 

განთავსების საკითხი. 

 

5. ახალი ბაღების აშენების თვალსაზრისით გამოიყო რამდენიმე ტერიტორია: წმინდა წყლის 

ნაწილი, სადაც ამჟამად მუშავდება განაშენიანების რეგულირების გეგმა. ვერხვების დასახლება; 

ჭალა; ყოფილი ბამბის კომბინატის ტერიტორია; არსებული სკოლა-ლიცეუმის ტერიტორიაზე, 

რომელიც ახლო მომავალში აპირებს ობიექტის გამოთავისფლებას. სადგურის უბანში ბაღი უკვე 

შენდება, თუმცა შესაძლოა გაჩნდეს დამატებითი ბაღის საჭიროებაც უშუალოდ 

ელექტროფიკაციის უბანში. ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი იქნება რკინიგზასთან 

სიახლოვე რამდენად დასაშვებია. ასევე გასათვალისწინებელია ახალი ნორმატიული აქტი ახალი 

სკოლისა და ბაღის მშენებლობისას, რომლის მიხედვით სკოლისთვის აუცილებელია 2ჰა-დან 3ჰე-

მდე მიწის ფართის გათვალისწინება 



  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 სასურველია ელექტროფიკაციის დასახლებაში ბაღისა და სკოლის არსებობა. 

 ელექტროფიკაციის დასახლებასა და სადგურის სკოლას შორის მანძილი 5 კმ-ია, რაც 

ართულებს ბავშვების სკოლასთან მიწვდომადობას. 

 სოფლები დაიცალა სკოლების და ბაღების არ არსებობის გამო. 

 

3. არის ცენტრალური სკოლები, სადაც მოსწავლეების რაოდენობა გაცილებით მეტია სკოლის 

მიმდებარედ მცხოვრები სასკოლო ასაკის ბავშვების რაოდენობაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ გარე 

უბნებიდან დადიან მოსწავლეები ცენტრალურ სკოლებში, მაშინ როდესაც გარე უბნის სკოლებში 

მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა ფიქსირდება. მოწოდებული მონაცემებით გორში არსებული 

სკოლები აკმაყოფილებენ სააკრედიტაციო ნორმებს. 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ სკოლების უმეტესობა: N2, N3, N4, N5, N7, N8, N9 ორ ცვლიანია. ამიტომ 

უმჯობესია რომ სკოლებში ბავშვების მიღება ფუნქციონირებდეს საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით. 

 

4. საინტერესოა როგორია თქვენი მოსაზრება ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით, მაგალითად N2 

სკოლა ვერ იტევს მოსწავლეებს და რამდენად რეალურია აღნიშნული სკოლის გაფართოება სხვა 

ტერიტორიაზე გადატანით სამომავლო პერსპექტივაში.  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არ არსებობს კანონი, რომლითაც მოხდება სკოლაში 

ბავშვების რაოდენობის დარეგულირება და აკრძალავს გათვალისწინებულზე მეტი 

რაოდენობის ბავშვების მიღებას. არ კონტროლდება რამდენ ცვლიანია სკოლა და 

როგორი განრიგით და პირობებით ხდება გაკვეთილების ჩატარება. 

 

 

6. თუ სკოლას არ აქვს საკუთარი გამწვანებული სივრცე, „სამშენებლო ნორმებისა და წესების“ 

მიხედვით სკოლას შეუძლია ისარგებლოს მის მომსახურების არეალში არსებული ღია 

სარეკრეაციო სივრცეებითა და საერთო მოხმარების სპორტული შენობა-ნაგებობებით. რამდენად 

მართებულად მიგაჩნიათ ამ ტიპის საუბნო გამწვანებული სივრცის გამოყენება სკოლის მიერ. 

 



  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 N10 სკოლას აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს საუბნო რეკრეაციით, რაც სრულიად 

შეუძლებელია N12 სკოლის შემთხვევაში. 

 აღინიშნა, რომ გორს აქვს სივრცეები, რაც გვაძლევს 3-4 უმაღლესი სტანდარტის მქონე 

ახალი  1500 მოსწავლიანი სკოლის აშენების საშუალებას. ამიტომ ზემოთაღნიშნული 

პრობლემები არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქ. გორში. 

 ასევე აღინიშნა, რომ სკოლის მართვის და სწავლების ხარისხის თვალსაზრისით, 

ყველაზე მეტად მოსახერხებელია 600 მოსწავლიანი სკოლა. 

 სკოლაში ბავშვების ჭარბ რაოდენობას განაპირობებს სოციალური სტატუსი, მეტად 

შეძლებული ფენები იზიდავენ სკოლაში მოსწავლეების დიდ ნაკადს. 

 

 

7. ახალი 1500 მოსწავლიანი სკოლისთვის გამოვყავით 4 მუნიციპალური ტერიტორია - წმინდა 

წყლის დასახლება, ყოფილი ბამბის კომბინატის ტერიტორია,  ჭალა, , რომლის დარეზერვებაც 

შესაძლებელია სამომავლო განვითარებით. როგორია თქვენი დამოკიდებულება აღნიშნულ 

საკითხთან მიმართებაში. უნდა აღინიშნოს რომ ახალი სკოლის აშენებისთვის აუცილებელია 

ნორმატიული პირობაა 3ჰა მიწის ტერიტორიის არსებობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აუცილებელია სკოლისთვის მიწის რესურსის სამომავლო გათვლა 1500 მოსწავლეზე. 

 ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სასურველია ალტერნატიული შენობის 

შეთავაზება ასევე N4 სკოლისთვის. 

 ასევე, N6 სკოლა, რომელსაც არასათანადო ინფრასტრუქტურა გააჩნია, სასურველია 

გადავიდეს სადგურზე, სადაც ახალი ფართის ასაშენებლად მიწის რესურსიც არსებობს. 

 

8. სპორტული ობიექტების განლაგების თვალსაზრისით იგივე მდგომარეობაა ქალაქის ცენტრში, 

რისთვისაც ქალაქგარეთ მოხდა ტერიტორიების გამოყოფა მათ განსათავსებლად. ეს 

ტერიტორიები ჭალის, წმინდა წყლის და კომბინატის ტერიტორია. ქალაქის ცენტრში 

განთავსებულია საქალაქო მცირე სპორტული ობიექტები, ხოლო შემოთავაზებ მიწის 

ტერიტორიაზე მოიაზრება მსხვილი სპორტული ობიექტების განთავსება. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა, რომ ჭალას აქვს განვითარების ყველანაირი რესურსი. 



  

 სასურველია ქალაქის ცენტრში არამხოლოდ სპორტული მოედნების, არამედ სკვერების 

განთავსება, რაც რეალურად გამოყენებადია. 

 ახალი პარკის დაგეგმარება ერთმანეთთან დააკავშირებს ჭალას და კომბინატს. 

 ძალიან კარგია კომბინატის ტერიტორიის გათვალისწინება სპორტულ სარეკრეაციო 

სივრცედ. 

 კულტურისა და დასვენების პარკის გარშემოწერილობა შეადგენს დაახლოებით 2 კმ.-ს. 

მისი ნაწილი შედარებით მოწესრიგებული და გამოყენებადია, ხოლო ნაწილი 

მოწესრიგებას საჭიროებს, რის შემდეგაც 2 კმ-ს ათვისება მოხდება სარბენ ბილიკად, 

რომელიც დაუკავშირდება ჭალის დასახლებას.  
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სხდომის ოქმი №1 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 19 თებერვალს 11:00 საათი  

                                          სტალინის გამზირი N16, ქ.გორი  

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის წარმომადგენლები 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

შოთა მურღულია - დარგობრივი ექსპერტი ეკონომიკის მიმართულებით 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და 

წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 
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შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

1. საპროექტო სამუშაოების მიმდინარე ეტაპი ეთმობა კონცეფციის შემუშავებას. ზონირების 

საბოლოო დოკუმენტამდე გარკვეული საკანონმდებლო საკითხები საფუძვლიანად უნდა იქნას 

ასახული ზონირების დოკუმენტში.  დღევანდელი საკითხი ეხება შეზღუდვით ნაწილს და იმ 

კონცეპტუალურ მოდგომებს, რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს ქ. გორის ხასიათს. 

 

პირველ რიგში გარემოსდაცვითი შეზღუდვების განხილვისას აღსანიშნია თუ რა შეზღუდვა 

მოქმედებს მდინარეების გასწვრივ. შეჯერდა მისი დადგენის პრინციპები. გარემოსდამცავი 

შეზღუდვების გარდა, საპროექტო ჯგუფმა წარადგინა მდინარეების საინჟინრო დაცვის ზონების 

გამოვლენის პრინციპები, რომელიც შეჯერდა რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან. სანაპიროს 

საინჟინრო დაცვის ზონები ეფუძნება ჯგუფის მიერ შემუშავებულ ჰიდროლოგიური 

გამოთვლებს, რომლის მიხდვითაც დადგინდა წყალდატბორვისა და წყალმოვარდნის არეალები.  

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით,  გამოიკვეთა რამდენიმე კრიტიკული 

ტერიტორია, სადაც უკვე დაგეგმილია ნაპირდამცავი კონსტრუქციების მოწყობა, რაც ასახული 

იქნება შესაბამის დოკუმენტაციაში.  

 

პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ მდინარეებს მოყვება დიდი რაოდენობით ნალექი, 

რაც ამაღლებს მდინარის კალაპოტის ფსკერის ნიშნულს და საბოლოოდ სწორედ ეს იწვევს წყლის 

გადმოსვლას ნაპირებიდან. შესაბამისად, ნაპირდამცავი ჯებირების მიუხედავად, ეს პრობლემა არ 

აღმოიფხვრება თუ არ იქნა გამოყენებული დამატებითი მიდგომა (მათ შორის მდინარეთა 

კალაპოტების წმენდა, არსებული ნაპირდამცავების განახლება/მოვლა, ან ინერტული მასალების 

მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა, რათა ჩამოყოლილი ნალექის რაოდენობა 

შემცირდეს). 

 

ერთია რომ ნაპირდაცვა საჭიროა წყლის დაჯახების ძალის შესამცირებლად, თუმცა მეორე 

საკითხია გადმოსული დაგუბებული წყლის დრენაჟი, რათა არ მოხდეს არსებული პრობლემის 

გამძაფრება. ამისთვის, საჭიროა შენარჩუნდეს ის მოუშენებელი მიწის ფართი, რომელიც არსებობს 

მდინარის გასწვრივ, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის მაქსიმალურ აბსორბციას კრიტიკულ 

სიტუაციაში.  

 

დამატებით არგუმენტად მოყვანილია, 1964 წლის გენერალური გეგმა, რომლის მიხედვითაც, იმის 

მიუხედავად, რომ ყველა მდინარე კალაპოტში იყო ჩასმული, მის გასწვრივ მაინც იყო 

სარეკრეაციო მოუშენებელი ტერიტორიები საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით.  

 

მეორე საკითხს წარმოადგენდა მდინარის ირგვლივ არსებული მოუშენებელი მიწის ფართის 

ჩართვა საქალაქო სტრუქტურაში და მათი განვითარების ხედვის წარდგენა. ქ.გორის ჰომოგენურ 

უბნების დოკუმენტზე დაყრდნობით გამოიკვეთა ის მჭიდრო და არამჭიდრო დასახლებები, 

რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მოუშენებელი მიწის - სარეკრეაციო ზონების აქტივობები. თუ 

ტერიტორია ესაზღვრება დაბალი ინტენსივობის სამოსახლო არეალს, ამ შემთხვევაში მისაღებია 

ე.წ. სამეზობლო ტიპის გამწვანება, რომელიც დიდ ინფრასტრუქტურულ ჩარევებს არ მოითხოვს 

და მიჩნეულია მოსასვენებელ სივრცედ. მაღალი ტიპის განაშენიანებასთან მიმდებარედ შესაძლოა 
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გააჩნდეს სპორტული მოედნები და დამატებით სარეკრეაციო ობიექტები. ხოლო 

ადმინისტრაციული უბანსა და კულტურული უბნის მიმდებარედ, შესაძლოა ჩამოყალიბდეს 

აქტიური სარეკრეაციო სივრცე. 

 

საკითხი მდგომარეობს იმაში თუ როგორ შეიძლება საქალაქო აღნიშნული აქტივობები 

დაუკავშირდეს მდინარეს.  

 

2. ურბანული ზრდის კონტურის დადგენა მნიშვნელოვანია აქტივობების შესანარჩუნებლად 

ქალაქში, ვინაიდან ქ.გორის შემთხვევაში არსებობს არეალები, რომლის გამჭიდროვებაც 

მიზანშეწონილია. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქ.გორს აქვს განახლების პრობლემა და თუ 

თავისუფალი არეალები არ შეიზღუდა განვითარებისთვის, ინვესტორები მუდმივად 

ამჯობინებენ მოუშენებელი არეალების ათვისებას, ხოლო ქალაქის არსებული განაშენიანება 

დაიწყებს კვდომას. ურბანული ზრდის კონტულის გარეთ უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო 

მიწები, გარემოსდაცვითი ზონები, ლანდშაფტური და წყალდატბორვის შეზღუდვითი 

ზონირებები. დანარჩენი სხვა შედის საცხოვრებელი ზრდის კონტურში. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის წარმომადგენლების პოზოცია: 

 აღინიშნა, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს ურბანული ზრდის კოტურის დადგენა, 

რის შემდეგაც აღარ მოხდება თვითნებური განაშენიანება საფრთხის შემცველ 

ტერიტროიაზე.  

 

3. 1964 წლის გენერალური გეგმის მიხედვით გამოვლინდა მწვანე ხაზობრივი ნარგავების სისტემა, 

როგორც გორისთვის მნიშვნელოვანი ქარსაფარი ზოლი. ამის მოწყობის 2 სისტემა ფიქსირდება: 

გაბატონებული ქარის წინააღმდეგ და სანიტარულ-გამაჯანსაღებელი მწვანე ზოლი, რომელიც 

სამოსახლო არეალებს იცავს სამრეწველოსგან, სასაფლაოსა და ნაგავსაყრელის მავნე 

ზემოქმედებისგან. 

4. პრობლემას წარმოადგენს კვერნაკის სასაფლაოს ტერიტორია, სადაც შესაძლოა იყოს გრუნტის 

წყლები და წყლის სათავე ნაგებობა, რაც დაუშვებელია. ერთ-ერთი გამოსავალია სნიპით 

გათვალისწინებული ნორმა, რომლითან სანიტარული დაცვის ტერიტორიის 60% უნდა იყო 

გამწვანებული ტერიტორია, რომ მოხდეს გარემოს გაჯანსაღება.  

5. პრობლემატურია ასევე ნაგავსაყრელი, სადაც ბუფერული ზონის მიუხედავად მასთან მდინარის 

სიახლოვე საფრთხეს ქმნის მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშNულების არეალებისთვის.  

6. ავტოსადგურის ტერიტორიასთან დაკავშირებით საპროექტო ჯგუქმა აღნიშნა, რომ შესაბამისი 

სატრანსპორტო გათვლებისას გათვალისწინდება შემდეგი საკითხები: 1) თბილისიდან წამოსული 

ნაკადის არსებობა; 2)გორში ჩამოსული ნაკადი, რომელიც მუნიციპალიტეტეს ემსახურება. 

სატრანსპორტო სქემის შემუშავებისას გათვალისწინდება ამ ნაკადების შესაძლო გადანაწილება, 

რათა მოხდეს არსებული ქსელის ოპტიმიზაცია.  

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის წარმომადგენლების პოზოცია: 
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 ავტოსადგურის განტვირთვის მცდელობის მიუხედავად, დღეს მდგომარეობა იგივეა. 

ამის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს ბაზარი, სადაც ხალხს პროდუქტი მიაქვს მეტწილად 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ამიტომ სასურველია მიმართულებები სწორად 

განაწილედს ავტოვაგზლებზე. 

 

7. განაშენიანების სიმაღლის მიზედვით, ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მაღალსართულიანი 

განაშენიანების რა მაქსიმალური სიმაღლეა დასაშვებია ქალაქისთვის ? 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის წარმომადგენლების პოზოცია: 

 ქალაქის ცენტალური, ისტორიულ ნაწილში სართულიანობის მაქსიმალური ნიშნული 

არ უნდა აღემატებოდეს 5-6 სართულს. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის წარმომადგენლების პოზიციები: 

 1990 წლებში გორი დაყოფილი იყო მუნიციპალიტეტებად. ერთ-ერთი 

მუნიციპალიტეტი - წმინდა წყალი შეიძლება დაიყოს 2 ნაწილად: ტყვიავის ქუჩის 

ჩრდილოეთ და სამხრეთ მხარედ.  სამხრეთ მხარე ქალაქის ნაწილს ეკუთვნის და იქ 

არსებული პრობლემები თითქმის მოგვარებულია. ჩრდილოეთ მხარეს კი მდგომარეობა 

პრებლემურია. ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია.  

 საკრებულოს წარმომადგენლის მხრიდან გამოითქვა მზაობა წმინდა წყლის და 

დანარჩენი უბნების დაგეგმარების პროცესში მიიღონ აქტიური მონაწილეობა, 

აღნიშნული უბნებზე არსებული პრობლემების უკეთ გამოვლენის მიზნით.  

 ტყვიავის ქუჩის ჩრდილოეთი მხარეს, ყველა ბარაკული ტიპი დაბალი შენობა 

უკანონოა. იქ მშენებლობები დღემდე გრძელდება, რაც პრობლემას შექმნის მომავალში. 

გარდა ამისა, იქ არ არის კანალიზაცია. 

 სამხედრო გვარდიის ტერიტორიაზე კანალიზაციის არ არსებობის გამო, ფეკალური 

მასებით დაბინძურებული თავისუფალი ტერიტორია კიდევ უფრო დიდ პრობლემას 

წარმოადგენდა წყალუხვობის დროს. ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი 

დაბინძურებულია ფეკალური მასებით, რაც წარმოუდგენელს ხდის აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე რაიმე სახის განვითარებას. 

 აღინიშნა, რომ მიწის ქვეშ გამავალი წყალსადენი, რომელიც წმინდა წყალს ამარაგებს, 

დაუცველ და არასათანადო პირობებშია. 

 აღინიშნა, რომ გასათავალისწინებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

კომბინატიდან წმინდა წყალზე გადასასვლელი ხიდის დაგეგმარება. რაც ხელს 

შეუწყობს ცხინვალის გზატკეცილის განტვირთვას. 
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სხდომის ოქმი №1 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის 

საკითხთა კომისიისა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 19 თებერვალს 11:00 საათი  

                                          სტალინის გამზირი N16, ქ.გორი  

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის 

საკითხთა კომისიის წარმომადგენლები 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

შოთა მურღულია - დარგობრივი ექსპერტი ეკონომიკის მიმართულებით 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, რომლებიც 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სრულყოფილი და 

წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission


Page 2 of 4 
 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

 

1. აუცილებელია ალტერნატიული ქუჩების დამუშვება სახანძრო-სამაშველო მანქანების 

გადასაადგილებლად. 

 

2. ჭავჭავაძის და ცხინვალის გზატკეცილზე გადატვირთული მოძრაობის შემცირება პროექტის 

ერთ-ერთი ამოცანაა.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 აღინიშნა რომ ქალაქის არ არქვს ტრანსპორტის რეგულაცია.  

 ავტოსადურის გადატანის შემთხვევაში მეტად გადაიტვირთება ცხინვალის 

გზატკეცილი. 

 ძალიან აუცილებელია, რომ კომბინატის ხიდს დაემატოს ახალი ხიდი. 

 

3. მსხვილი სპორტული ობიექტებისთვის გამოვლინდა 3 ტერიტორია: კომბინატის, ჭალის და 

წმინდა წყლის დასახლების ზემო ტერიტორია. საინტერესოა ისიც, რომ მსხვილი სპორტული 

ობიექტების ინტეგრაცია შესაძლებელია სკოლებთან. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 მისაღებია აღნიშნულ ტერიტორიაზე სპორტული ობიექტების განთავსება. 

 გამოითქვა მეორე მოსაზრებაც, რომ თუ წმინდა წყალზე განთავსდება სპორტული 

მოედნები, ამით მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას მიეცემა მათი გამოყენების 

შესაძლებლობა. მათთვის ჭალის ტერიტორია დიდ სურთულეს წარმოადგენს 

მიწვდომადოს თვალსაზრისით. 

 საუბარი შეეხო ქალაქის ცენტრში არსებული სპორტული სკოლის გადატანას ჭალაში, 

რადგან მისი ამჟამინდელი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ძალიან 

პრობლემურია. სუსტი საძირკველის გამო საფრთხეს წარმოადგენს იქ მყოფთათვის. 

 

4. რამდენად რეალურია გორში თვისუფალი ინდუსტრიული ზონის არსებობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 საკითხი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შესახებ განხილულია შიდა ქართლის 

გუბერნატორთან, ამასთანავე, არსებობს ამისთვის შესაბამისი ტერიტორიული სივრცე - 

ყოფილი საწარმო ტერიტორია, მის სიახლოვეს მდებარეობს სარკინიგზო კვანძი, 

ქალაქში შეუსვლელად შესაძლებელია ავტობანთან მიწვდომადობა,  და საომარი 
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მოქმედებების ფონზე არცთუ ისე უსაფრთო ქალაქის ჭრლიში შესაძლებელია 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა. 

 2008 წლის შემდეგ ხელშეკრულება დაიდო შვეიცარიასთან რამდენიმე ქალაქის, მათ 

შორის გორის, გამშვები პუნქტების მოწობასთან დაკავშირებით. რაც უფრო მეტი 

ინვესტიცია ჩაიდება საზღვრის პირას, მით მეტი დაცულობის დაუსაფრთხოების 

შეგრძნება ექნება ქალაქს. 

 გამოითქვა მოსაზრება რომ კომბინატში განთავსდეს ინდუსტრიული ზონა. 

 

5. ეკონომიკურ ჭრილში, რისი საშუალებით არის გორის კონკურენტუნარიანი. გამოთვლებმა ვერ 

აჩვენა წარმოება როგორც წამყვანი ეკონომიკური აქტივობა. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 არსებობდა გოში საკონსერვო წარმოება, ამ საკონსერვო ქარხნის ნაწარმი კი ევროპაში 

ავტორიტეტის სარგებლობდა. 

 ასევე კარგად იყო განვითარებული სამშენებლო ინდუსტრია. 

 გორის აქვს შემკრები ფუნქცია. იგი წარმოადგენს სატრანსპორტო ჰაბს, მათ შორის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისთვისაც. 

 

6. რამდენად გამოყენებადია რკინიგზა პროდუქტების გადაზიდვის პროცესში. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 რკინიგზა არ მონაწილეობს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადაზიდვაში.  

 სოფლის მეურნეობის კუთხით, ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ახალი 

კულტურების და ჯიშების ათვისება, მხოლოდ ვაშლის მოყვანაზეა ორიენტირებული 

ისევ სოფლის მეურნეობა. 

 სასურველია ცალკეული ტერიტორიის გამოყოფა,  სადაც განთავსდეს სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნები ინვესტორთა მხარდაჭერით. 

შესაძლოა ასევე მოეწყოს  ლოჯისტიკური ცენტრი. 

 გადამამუშავებელი ქარხნები გორიდან გარეთ გავიდა, სადაც დაახლოებით 50000 ტონა, 

მესამე ხარისხის ხილი მუშავდებოდა. ეს საწარმოებია: კულა, ტყვიავის და კარალეთის 

საწარმოები, შავშვები და კიდევ რამდენიმე, რომლებსაც აქვთ საშუალება გადაამუშონ 

60000 ტონა ხილი მხავალი მიმართლებით, თუმცა ამ რაოდენობის ხილი გორს აქ აქვს.  

 ამ ეტაპზე იგეგმაბე სამაცივრე მეურნეობის ხელშეწყობა, რაც მოგვცემს არათუ ვაშლის, 

არამედ კენკროვანი ხილის წარმოების საშუალებას. 
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7. ქონების თვალსაზრისით, კომბინატის დასახლებაში უძრავი ქონებაზე დაფიქსირდა შედარებით 

მაღალი ფასი. რა არის ამის მიზეზი. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ 

და მიწის საკითხთა კომისიის წარმომადგენლების პოზიცია: 

 ფასები მერყეობს 300$-დან 500$-მდე. 

 გაჩნდა ინტერესეი თუ სად მოიზრება განაშენიანების ტერიტორიები, რაზეც საპროექტო 

ჯგუფმა განმარტა: საცხოვრისზე მაღალი მოთხოვნა არ არის. თუმცა არის რამდენიმე 

სახის მოთხოვნა, მათ შორის კორპუსებზეც. მათ შორის ცენტრში, სადაც საჭიროა 

განახლება. ასევე მოიაზერბა კომბინატის დასახლება, თუმცა საცხოვრებელი ზონების 

მინიჭება დამოკიდებულია იმაზე თუ რომელი ფუნქცია მეტად პრიორიტეტულია 

ქალაქისთვის (ეკონომიკური ზონა, ინდუსტრიული ზოდა და დეველოპმენტი). ასევე 

მოიაზრება კერძო სახლების გასავითარებლად ტერიტორიების გამონახვა. თუმცა ეს 

გადაწყვეტის ეტაპზე და არ არის საბოლოო სახით. 

 ქ. გორის ცენტრში მდებარეობს რამდენიმე კულტურული ცენტრი - ინსტიტუტი, 

უნივერმაგი, ფოსტა და ა.შ. შესაბამისად, ცენტრში მაღალსართულიანი ბინების 

მშენებლობა არღვევს ქალაქის ისტორიულ იერსახეს. 

 სასურველია დეველოპერული საქმანობის განვითარება კომბინატის დასახლებაში. 

 გამოითქვა რჩევა, რომ შედგეს საკრებულოს ყველა კომისიის ერთდროული შეხვედრა 

საკითხების დეტალურად განხილვის მიზნით. რაზეც საპროექტო ჯგუფმა განმარტა, 

რომ პროექტის შემდეგ ეტაპზე - აპრილის თვეში შედგემა უფრო გაფართოებული 

შეხვედრები ფართო ჯგუფებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. 

 დაისვა საკითხი თუ როგორი განვითარება ექნება გორს სამომავლოდ იურისდიქციის 

აღდგნის შემთხვევაში, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა განმართა, რომ მთავარ საკითხს 

წარმოადგენს კონკურენტული მიმართულებების გამოვლენა,  მათი გაძლიერება და 

შესაბამისი მიწის რესურსის გამოყოფა.  

 დაისვა შეკითხვა რა ღონისძიებები იგეგმება მდინარის სანაპირო ზოლის დაცვასთან 

დაკავშრებით, რაზეც საპროექტო ჯგუფმა წარმოადგინა სრული პრეზენტაცია  - 

„მდინარე და ქალაქი“, სადაც განიმართა თუ რა მნიშნველოვან რესურს წარმოადგენს 

მდინარე ქალაქისთვის, რა საფრთხეები ვლინდება და რა პრევენციული ღონისძიებებია 

საჭირო საფრთხეების და რისკების შესამცირებლად გარემოსდაცვით კუთხით. 
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http://gori.mun.gov.ge/index.php/property-management-natural-resources-agrarian-and-land-issues-commission
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სხდომის ოქმი №1 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ტელეკომპანიების, სამოქალაქო 

სექტორისა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №1 

 

2019 წლის 1 მაისი 12:00 საათი  

                                          სტალინის გამზირი N16, ქ.გორი  

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები:  

,,დამოუკიდებელ ექპერტთა კავშირი" 

,,საქართველოს ქალაქთა კავშირი" 

,,ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება"   

,,გორის საინფორმაციო ცენტრი" 

,,სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი CSI" 

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“  

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ბეთლემი" 

EECMD გორის დემოკრატიის სკოლა 

მეგობრობის ხიდი ,,ქართლოსი" 

,,გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო" 

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი 

,,ნაბიჯი მომავლისკენ" 

 

ტელეკომპანიები: 

,,დია" 
,,თრიალეთი" 
 
 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 
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სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანი ქართველიშვილი - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონცეფციის (სამუშაო ვერსიის) განხილვა; 

 გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება და შეჯერება, 

რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

1. საპროექტო სამუშაოების მიმდინარე ეტაპი ეთმობა კონცეფციის შემუშავებას (სამუშაო ვერსიის 

განხილვა), როგორც პროექტის განუყოფელი ნაწილი. კონცეფცია წარმოადგენს ერთგვარ საყრდენ 

დოკუმენტს, რომელიც შემდგომში აისახება ერთის მხრივ როგორც მიწათსარგებლობის 

გენერალურ გეგმებში, ასევე, სხვა კონკრეტულ გეგმარებით პროექტებში. 

 

გორის უნიკალურობისა და კულტურულ-სოციალური ვითარების უკეთ წარმოსაჩენად 

კონცეფციაში დეტალურად იქნა განხილული შემდეგი მახასიათებლები:  

ადამიანი, საზოგადოება, მმართველობა, მიწა, წყალი და ჰაერი. 

 

ადამიანი არის ამოსავალი წერტილი, რომელიც ფართოვდება საზოგადოებაში, და შემდგომ 

მმართველობაში. მიწა წყალი და ჰაერი კი არის ის სტიქიები, რომლებიც უშუალოდ 

განსაზღვრავენ ქ. გორის ფიზიკურ გარემოს. 

 

პირველი მასშტაბი - ადამიანი არის ძირეული განზომილება, რომელშიც მოიაზრება ის 

სივრცეები, სადაც რეგულირდება ადამიანის ყოველდღიური ურთიერთქმედება და უპირატესია 

ინდივიდის პირადი ინტერესები.  ამ ნაწილში განხილულია სახლი და საცხოვრისი, როგორც 

საქალაქო ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სკოლებსა და ბაღებთან ერთად. ამ 

მასშტაბში გეგმარება მთლიანად ეფუძნება სტატისტიკურ გათვლით მეთოდებს და საბაზრო 

პრინციპებს. 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 რა იგულისხმება პირდაპირ დამატებით რეგულაციებში? 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 
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უშუალოდ საცხოვრებელ გარემოს შემთხვევაში, სახლი თავისუფალია სხვა რეგულაციებისგან, 

აქცენტი კეთდება პირადი ქონების უპირატესობაზე. პირველ ეტაპზე გამოვლინდა 30 

ჰომოგენური უბანი, სადაც, ერთის მხრივ, მორფოლოგია ერთნაირია და მეორეს მხრივ უბანში 

ჩამოყალიბებული ცხოვრების სტილი მიზეზ-შედეგობრივი. ქალაქში ეს უდიდეს ტერიტორიას 

წარმოადგენს და  განსაზღვრავს იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც დამახასიათებელია 

გორისთვის. რეგულაცია ამ შემთხვევაში გამომდინარეობს იმ გარემოებიდან, რომ დაცული იქნას 

თითოეული ადამიანის ინტერესი, იცხოვროს იმ უბანში რომელშიც მან აირჩია ცხოვრება. რაც 

გულისხმობს რომ არსებულ ჩამოყალიბებულ უბნებს განვითარების ფონზე შეუნარჩუნდეს მისი 

სტილი და იერსახე. ხოლო იმ უბნებისთვის, სადაც არ მომხდარა ჩამოყალიბების პროცესი, მათზე 

სხვა სახის რეგულაციები ვრცელდება. ცენტრალური ნაწილი, სადაც მეტად მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივი ინტერესები, ის შემდეგი მასშტაბის სივრცედ მოიაზრება. არსებული 

უბნებიდან, განვითარება მოიაზრება 4 დამატებით უბანში:  1) ქალაქის ჩრდილოეთი ნაწილი - 

პოპიაშვილის ქუჩის ქვედა მხარე, 2) სასროლეთის ჩრდილოეთი მიმართულება, 3) კომბინატი, 

ყოფილი საწარმო ტერიტორია; 4) ჩრდილოეთით მდ. მეჯუდას ნაპირას ქაოტურად გაცემული 

მიწის ნაკვეთების ტერიტორია, რომლისთვისაც მუშავდება დეტალური ზონირების დოკუმენტი.  

კომბინატის ტერიტორიაზე ნაწილობრივ მოიაზრება საცხოვრებელი ფუნქციით განაშენიანება, 

თუმცა ასევე განიხილება სხვა სოციალური დანიშნულების ობიექტების არსებობა. თუმცა, ჩვენს 

მიერ ჩატარებული ეკონომიკური გათვლების საფუძველზე, უპირატესობა მიენიჭება 

საცხოვრებელი და შერეული ტიპის ზონას.  

პოლონურ კომპანიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩრდილოეთით მდ. მეჯუდას ნაპირას  

ნაწილობრივ ნარჩუნდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, საკმაოდ დიდი ნაწილი 

ეთმობა სპორტულ-სარეკრეაციო სივრცეს, გზის გასწვრივ ნარჩუნდება საზოგადოებრივ-საქმიანი 

ზონა და ასევე მოიაზრებენ საცხოვრებელი უბნის განვითარებას, რათა ხელი შეეწყოს ქონების 

ბაზარს. 

თუკი იქნება მშენებლობის ნებართვის საჭიროება, ეს გააზრებული უნდა იქნას თითოეული 

ჰომოგენური უბნის სტრუქტურის მიმართ.  

 

2. სკოლების და საბავშვო ბაღების განთავსების თვალსაზრისით, აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ქ. გორი 

აკმაყოფილებს არსებულ სააკრედიტაციო მოთხოვნებს, როგორც სკოლების, ისე საბავშვო ბაღების 

შემთხვევაში. თუმცა, როდესაც ფასდება სამომავლო ცვლილებები, ამ თვალსაზრისით მოთხოვნა 

არსებობს ახალ ტერიტორიებზე და ნაწილობრივ შენობა-ნაგებობებზე.  სამინისტროს მიერ 

შემუშავებული ახალი ინფრასტრუქტურული სტანდარტი, რომელიც უახლოეს მომავალში 

დამტკიცდება, საბავშვო ბაღების შემთხვევაში მოითხოვს 12 კვ.მ ერთ აღსაზრდელზე. სკოლების 

შემთხვევაში ქართული სტანდარტი არ არსებობს და საპროექტო ჯგუფის მიერ სნიპის მიხედვით 

საშუალო გაანგარიშებებით განისაზღვრა 15 კვ.მ ერთ მოსწავლეზე. საპროექტო ჯგუფის 

სამომავლო გათვლები კი ეფუძნება სწორედ ამ ახალ ინფრასტრუქტურულ სტანდარტს, რაც 

მინიმუმ უნდა დააკმაყოფილოს აღნიშნულმა დაწესებულებებმა.  
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3. შესაბამისად კონცეფცია განიხილავს ამ ობიექტების განვითარებას შემდეგი მიმართულებით: 1) 

სკოლების და საბავშვო ბაღებისთვის მიწის ნაკვეთების მოძიება მათი გაფართოებისთვის. ამის 

რამდენიმე შემთხვევა უკვე არსებოს, საპროექტო ჯგუფის რეკომენდაცია იქნება, რომ ის 

მუნიციპალური ტერიტორიები, რომლებიც თავისუფალია რაიმე საქმიანობისგან, სამომავლოდ 

დარეზერვდეს სკოლის და საბავშვო ბაღის ეზოს და შენობის გასაფართოებლად. სამომავლო 

გათვლებით მოიაზრება დამატებითი 4 სკოლის მშენებლობა რომლისთვისაც გამოიყოფა 12 ჰა 

მიწის ფართობი. 

გამოვლინდა 4 საბავშვო ბაღი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტს. 2 ბაღი ერთ შენობაშია 

განთავსებული, აღნიშნული საკითხის მოგვარებაზეც უკვე მუშაობს გორის მუნიციპალიტეტის 

მერია. პროექტში გათვალისწინებულია მსგავსი გარემოებაც, რის საფუძველზეც მოხდა 

სამომავლო გაანგარიშებები. სკოლები და ბაღები მოიაზრება კომპლექსურად, რამეთუ ერთი 

ოჯახიდან მოიაზრება როგორც  სკოლის ასევე საბავშვო ბაღის წარმომადგენლები.  

 

4. შემდეგი მასშტაბი - საზოგადოება არის ის მოცემულობა, რომელიც კულტურული 

ურთიერთობების საფუძველზე რეგულირდება. ეს არის ქ. გორში ჩამოყალიბებული ქცევითი 

ნორმების შესაბამისად განვითარებული სივრცეები. აქ პირველ რიგში იგულისხმება 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები. მიწათსარგებლობითი კონცეფცია კი ამას 

არეგულირებს შემდეგი თანმიმდევრობით: 1) კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული 

უბანი; 2) სპორტული უბნის ჩამოყალიბება, როგორც ქ. გორის სავიზიტო ბარათი და 3) 

ტრანსპორტი და შეკავშირებულობა. 

 

1) დღეს-დღეობით ქ. გორს არ აქვს დამტკიცებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ზონები, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას 

და ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს 

გადაწყვეტილება. ძეგლთა დაცვის სააგენტოში შეხვედრის ფარგლებში გამოვლინდა მათი 

სურვილი, რომ აქტიურად ჩაერთონ აღნიშნულ საკითხში, თუმცა ინიციატორი ამ 

შემთხვევაში უნდ აიყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამ მხრივ ზონების 

თვალსაზრისით საპროექტო ჯგუფს აქვს შემდეგი შეთავაზება რეკომენდაციის სახით: 

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის გაფართოება, როგორც ერთიანი კულტურული 

უბანი. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ არსებული ბულვარი ორგანულად გააერთიანებს 

კულტურულ ძეგლებსა და განაშენიანებას. კულტურული უბანი მოიაზრება კულტურული, 

საზოგადოებრივი და ტურისტული ობიექტებისთვის ჭრილში, რომელიც ერთმანეთთან 

აზრობრივად კარგად არის შეკავშირებული გეგმარებითი რეგულაციების ფონზე - ეს არის 

სარბენი და საველოსიპედო ბილიკები, ტურისტული მარშრუტები და კულტურული 

ობიექტების ირგვლივ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.  

 

2) სპორტს, აქვს განვითარების დიდი პოტენციალი. სპორტული უბანი არ მოიაზრება მხოლოდ 

სპორტისთვის, მას აქვს ერთგვარი კატალიზატორის ფუნქცია, რომელიც ქმნის სხვადასხვა 

ტიპის მოძრაობას და აქტივობას ქ. გორის ქუჩებში. კულტურული უბნის შემთხვევაში ასევე 

უნდა გამყარდეს გეგმარებითი გადაწყვეტილებები. პირველ რიგში გვაქვს 3 მსხვილი 

სპორტული კლასტერი: 1) აქ საუბარია რეგიონული დონის ობიექტებზე ჭალაში, კომბინატის 
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ნაწილში და ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც უკვე მუშაობენ პოლონელი პარტნიორები 

ამ მიმართულებით. 2) ყოველდღიური სასპორტო დარბაზები და სტადიონები, რომელიც 

ძალიან ახლოს არის სამოსახლო ტერიტორიებთან. 3) არსებულ ქუჩებზე სარბენი და 

საველოსიპედო ბილიკები, რომელიც მოიაზრება აღნიშნული 2 კლასტერის შემაკავშირებელ 

მექანიზმად. ეს ყოველივე ინტეგრირებულად არის გააზრებული კულტურული, 

კომერციული ობიექტების, სასპორტო ინფრასტრუქტურისა და სკოლების ჭრილში.  

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 ქ. გორში ახლად აშენებული სპორტის სასახლის შენობა რამდენად არის 

დაკავშირებული სხვა სპორტულ ობიექტებთან? 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 ყველა სპორტული ობიექტი ერთმანეთთან შეკავშირებულია სარბენი ან/და 

საველოსიპედო ბილიკით, მათ შორის სტადიონები და სკოლები. იმისათვის რომ ქ. 

გორში მოხდეს ინვესტორთა დაინტერესება, მან მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს 

მისთვის დამახასიათებელი რესურსი, რაც მოიცავს სპორტს და ტურიზმს. შესაბამისად, 

საპროექტო ჯგუფის რეკომენდაციაა, რომ სპორტი გადავიტანოთ ქალაქის ქუჩებში, რაც 

გავლენას მოახდენს ტურიზმის განვითარებაზე.  

 

 

3) ერთ-ერთ საინტერესო ნაწილის წარმოადგენს შეკავშირებულობა. ქ. გორისთვის 

დამახასიათებელი რადიალური სისტემა არ არის ერთმანეთთან კარგად შეკავშირებული, რაც 

ქმნის დაბრკოლებას ჩქარი გადაადგილებების შემთხვევაში. ამის საპასუხოდ საპროექტო 

ჯგუფი რეკომენდაციას უწევს 2 ხიდის განთავსებას - კომბინატისა და წმინდა წყლის 

დასახლებას შორის და მტკვრისა და მდინარე ლიახვის შესართავზე, რომელიც აკავშირებს 

ახალ ბაღსა და კომბინატს. 

მეორეხარისხოვანი გზების დამატებას ქალაქი არ საჭიროებს. თუმცა თუკი იქნება საერთო 

ხედვა კომბინატის დასახლების განვითარების თაობაზე, ამ შემთხვევაში მეორადი გზა 

სარკისებურად გაჩნდება. ქალაქის ზომიდან გამომდინარე, გორი მოიაზრება მონოცენტრულ 

ქალაქად, თუმცა, საპროექტო ჯგუფმა გამოყო რამდენიმე ცენტრი ქალაქის სხვადასხვა 

უბანში, რომელიც ასევე მიწვდომადი უნდა იყოს სხვა უბნებისთვის. ამისათვის 

შემუშავებულია სამდონიანი სატრანსპორტო სისტემა, სადაც საყრდენ ღერძს წარმოადგენს 

ავტობუსი.  

 

 

5. შემდეგ მასშტაბს წარმოადგენს მმართველობა, სადაც ურთიერთობა გვარდება შუამავლის 

საშუალებით. აქ მოიაზრება ასევე ის ობიექტებიც, რომელიც იმართება სახელმწიფო სტრატეგიის 

დონებზე და გააზრებული უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბში - რეგიონულ დონეზე. 

მმართველობა მოიცავს შემდეგ თემებს: თავდაცვა, ლოჯისტიკა და საინჟინრო ქსელები. 

ავტობანის საბოლოოდ დასრულების შემთხვევაში მოსალოდნელია რიგითი სივრცითი 

ცვლილებები. კერძოდ, ხაშურის გზის ავლით მოძრაობა გამოიწვევს შესაძლებლობას, რომ 
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სატვირთო მანქანებისთვის ავტოსადგური დაიგეგმოს ქ. გორის ტერიტორიაზე, რისთვისაც 

ძალზედ მცირე ინფრასტრუქტურული ცვლილებები იქნება საჭირო. ასეთი კვანძის მოსაწყობად 

მანძილი ცენტრალური მაგისტრალიდან უნდა შეადგენდეს არანაკლენ 150 მეტრს, ასევე არ უნდა 

მოხდეს თავდაცვისთვის სარგებლობაში მყოფი გზის გამოყენება და საკმაოდ მოშორებული უნდა 

იყოს დასახლებული პუნქტიდან. 

 

საინჟინრო მომარაგების კუთხით, ყველაზე კარგი მდგომარეობაა ელექტრომომარაგებაში. 

ყველაზე მძიმე კი არის წყლის და კანალიზაციის საკითხი. დასაშვებია საკანალიზაციო ჭების 

მოწყობა, ნაგრამ აუცილებელი მათი მოვლა-რეგულირება. 

გაზის მხრივ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მხოლოდ ქალაქის რამდენიმე უბანი 

საჭიროებს დამატებით დაქსელვას.  

საპროექტო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მაქსიმალურად უნდა შეჩერდეს ქალაქის ჩრდილოეთი 

ნაწილში ტერიტორიების  განვითარება და განვითარების საშუალება უნდა მიეცეს სამხრეთ 

ტერიტორიებს. რამეთუ, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, ჩრდილოეთ ნაწილში საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რაც 

თავისთავად დიდ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. 

 

6. შემდეგი მასშტაბი - მიწა არის ის მსხვილი მასივები, რომლებიც ტრადიციულად ჩამოყალიბდა ქ. 

გორში. აქ მოიაზრება სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები, საწარმოო და სასაფლაო 

ტერიტორიები, ასევე ის ქაოტურად გაცემული ტერიტორიები, რომლებიც დამატებით 

რეგულირებას საჭიროებენ.  

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიების შესახებ არის საპირისპირო მოსაზრებები: 

ერთი მოსაზრებით სოფლის მეურნეობა მთლიანად უნდა გავიდეს ქალაქის ტერიტორიიდან და 

მოხდეს ამ ნაწილის სხვა ფუნქციით დატვირთვა ან/და გამოყენებულ იქნას ლანდშაფტურ ზონად.  

აქ არ არის საუბარი კერძო საკუთრებაზე -  კერძო საკუთრებაში მყოფი ნაკვეთები გააგრძელებენ 

იმავე საქმიანობას. ხოლო მეორე მოსაზრებით საუბარია აღნიშნული ტერიტორიების 

შენარჩუნებაზე ქალაქის ტერიტორიაზე. საპროექტო ჯგუფის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია 

ქალაქის ტერიტორიაზე შენარჩუნდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიები. ამის 

ერთ-ერთი მიზეზი არის სოციალური ფონი - ტრადიციულად ჩამოყალიბებული მეურნეობები, 

სადაც მოიაზრება არა ფერმერული მეურნეობა არამედ პირადი მოხმარების საქმიანობა. ამ 

ტერიტორიებზე დაუშვებელია დეველოპერეული საქმიანობა. ეს ტერიტორიები წარმოადგენენ 

ერთგვარ საზღვარს - ბუფერულ ტერიტორიას სოფელსა და ქალაქს შორის, რომელიც თავის მხრივ 

იცავს ქალაქს სოფლების შემოჭრისგან.  

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 აღნიშნულ შემთხვევაში კერძო საკუთრებაში მყოფ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებს შეეცვლებათ გადასახადი. როგორ განიხილავთ აღნიშნულ 

საკითხს? 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 
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 გადასახადის რეგულირების საკითხს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არ 

არეგულირებს. რაც შეეხება საკუთრებას - აქ საკუთრების ფორმის ცვლილება არ 

იგულისხმება. დღეს-დღეობით ამ მიწების უმეტესი წილი ისედაც სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულებისაა. აქ საუბარია იმაზე, შეეცვალოს თუ არა აღნიშნულ მიწებს 

ფუნქცია, რაზეც, საპროექტო ჯგუფის რეკომენდაციით, ცვლილების აუცილებლობა არ 

არსებობს. ამას ამყარებს ტურიზმის ფაქტორიც, რამეთუ ტურიზმის განვითარების ერთ-

ერთი კომპონენტი სოფლის მეურნეობაა, როგორც აგრო ტურიზმი სახეობა. 

 

 

ქალაქში რჩება ყველა ის საწარმოო ტერიტორია რაც იყო ძველად, მიუხედავად იმისა ქ. გორი ამას 

სრულად აითვისებს თუ არა აღნიშნული გენერალური გეგმის პერიოდში. ამ თვალსაზრისით 

საინტერესოა საპროექტო ჯგუფის მიერ ჩატარებულ ეკონომიკური კვლევა, სადაც გამოვლინდა 

რომ სხვადასხვა საქმიანობას შორის წამყვანია სოფლის მეურნეობა. საპროექტო ჯგუფის 

რეკომენდაციაა, რომ ქალაქის ფარგლებში დაინერგოს გადამუშავების ინდუსტრია.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ნაგავსაყრელი და სასაფლაო ტერიტორია. ცნობილია რომ 

შიდა ქართლის რეგიონული ნაგავსაყრელი ჯერ კიდევ ღიაა და არაა ცნობილი თუ სად იგეგმება 

მისი სამომავლოდ მოწყობა. სავარაუდოდ ეს ნაგავსაყრელი დაიხურება, თუმცა დახურვის 

შემთხვევაშიც კი მას ეკუთვნის სანიტარული დაცვის ზონა, რომელიც მოქმედი იქნება 30 წლის 

განმავლობაში. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს მის მიმდებარედ სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიების განვითარება. თუმცა ეს შეიძლება არ შეეხოს 

ფერდობებზე მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მწის ნაკვეთებს, სადაც ვერ მოხდება 

ჩამდინარე მიწისქვეშა წყლების შედეგად მათი დაბინძურება.  

 

სასაფლაოს გაანგარიშებით, შემდეგი 10-15 წლის განმავლობაში საჭირო იქნება დამატებითი 5 ჰა 

მიწის ტერიტორია. დღეს დამტკიცებული მიწის ტერიტორია ფართობის თვალსაზრისით ამჟამად 

საკმარისია, თუმცა არის რელიეფური პრობლემა, არსებული ხევი აუთვისებელია და რთულია 

სამომავლოდაც მისი ათვისება. ასევე პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ გარკვეულ 

ნაწილში სასაფლაოს ტერიტორია ხვდება ნაგავსაყრელის ბუფერულ ზონაში, რაც დაუშვებელია.   

 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ურბანული ზრდის კონტური. აღნიშნული 

კონტურის მიღმა არის ის ტერიტორიები, სადაც ინფრასტრუქტურა არ არსებობს,  მათ შორის 

გაცემული მიწის ნაკვეთები. საპროექტო ჯგუფის ხედვაა, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს ჯერ 

აუთვისებელი ტერიტორიების სამომავლო განვითარება.  

 

 

7. შემდეგი მასშტაბი - წყალი რეგულირდება კანონმდებლობით, მათ შორის საერთაშორისო 

ნორმებით. ქ. გორი, რომელიც მდებარეობს 3 მდინარის შესართავთან, ეს ერთის მხრივ ძალიან 

დიდი რესურსია განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან მაღალი 

რისკი. შესაბამისად ფრთხილად უნდა მოხდეს მდინარეების გასწვრივ განვითარების 

დაგეგმარება. ამ თვალსაზრისით საპროექტო ჯგუფის მიერ ჩატარდა პირველადი ზოგადი 

კვლევა, ეს არის შესაძლო დატბორვის - წყალმოვარდნის არეალები, რის საფუძველზეც უნდა 

მოხდეს მოსახლეობის და კერძო საკუთრების დაცვა. შესაბამისად, საპროექტო ჯგუფის 
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რეკომენდაციაა დარეზერვდეს შესაძლო დატბორვის რისკის მქონე ტერიტორიები რომ არ გაიცეს 

რაიმე სახის შეუსაბამო ნებართვები, რითიც სამომავლოდ თავიდან აირიდებს მოსალოდნელ 

საფრთხეს. ამის გამო მდინარეების გასწვრივ, რამდენიმე ადგილას რეკომენდაციას ვუწევთ 

თავისუფალ ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონებს, რომელიც წყლის მოვარდნის შემთხვევაში 

დაიცავს განაშენიანებას.  

 

8. ბოლო მასშტაბი არის ჰაერი, სადაც იგულისხმება კოეფიციენტები. როგორც უკვე აღინიშნა, 

ცენტრალურ ნაწილში არის ამის ყველაზე მაღალი მოთხოვნა და არსებული მდგომარეობითაც იქ 

ყველაზე მაღალია სიმჭიდროვის მაჩვენებელი. როგორც ანალიზმა აჩვენა 2,8 K2 კოეფიციენტი 

არის მინიმალური, რომელიც აძლევს დეველოპმენტს საშუალებას აწარმოოს თავისი ბიზნესი. 

კომბინატის დასახლებაც შეიძლება მოიაზრებოდეს ახალი მაღალი სიმჭიდროვის დასახლებად.  

 

აღნიშნულ მასშტაბში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დაცული ხედვითი დერეფნები. ეს 

გულისხმობს შემდეგს: ქ. გორის იერსახე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. საკვანძო 

ობიექტები - გორის ციხე და გორის ჯვარი არის ის ხედვით წერტილები, რომლებიც განსაზღვრავს 

ქალაქის იდენტობას. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მათი ხედვითი დერეფნების დაცვა. აქ 

საუბარი 2 სახის შეზღუდვაზე - სიმაღლის შეზღუდვაზე, რომ არ გაჩნდეს მაღალსართულიანი 

კორპუსი ხედვით დერეფანში და კომპოზიციური შეუსაბამობა, რო არ გაჩნდეს შეუსაბამო 

სარეკლამო ბანერები გორის ციხის ძირში და ა.შ. 

 

საპროექტო ჯგუფმა წარმოადგინა ზონირების მოდელის სამუშაო ვერსია. საბოლოოდ 

გამოვლინდა 16 დასახელების ზონა. როდესაც საუბარია 30 ჰომოგენურ უბანზე, ეს გულისხმობს 

მრავალფეროვნებას და მათ ერთმანეთთან შეკავშირებულობას. ყოველი ეს საკითხი კი, რა სახის 

რეგულაცია ეკუთვნის თითოეულს საბოლოო ჯამში აისახა ზონირებაში.  

 

მონიშნულია თითქმის ყველა ტიპის საცხოვრებელია ზონა - დაბალი სიმჭიდროვის 

დაბალსართულიანი განაშენიანება, მაღალი სიმჭიდროვის დაბალსართულიანი განაშენიანება, 

დაბალი სიმჭიდროვის მაღალსართულიანი განაშენიანება და ა.შ. 

გამოყენებულია სამივე ტიპის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა, მათ შორის შერეული ზონა, 

რომელიც იძლევა კომერციული ობიექტების, საცხოვრებელი და სხვა ტიპის ერთობლიობის 

შესაძლებლობას.  

მოცემულია ლანდშაფტურ და სარეკრეაციო ზონების მრავალფეროვნება. 

საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს 1:10 000 მასშტაბში, რაც გამორიცხავს შიდა საუბნო 

გამწვანებების ასახვას ზონირებაში. ზოგადად ზონირება ასახავს 3 საკითხს: სიმჭიდროვეს, 

სიმაღლეს და ობიექტების ჩამონათვალს.  

ზოგადად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის დამტკიცებული გარანტი იმისა, რომ 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურისთვის დარეზერვებული მიწის ნაკვეთები დარჩეს იმავე 

ფუნქციით და არ განვითარდეს სხვა მიმართულებით. გორს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიები, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დროულად 

მოხდეს აღნიშნულის დარეგისტრირება სამომავლოდ შესაბამისი ფუნქციით გამოყენების 

მიზნით.   
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საპროექტო ჯგუფმა წამოაყენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა: მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დასრულებასთან ერთად ქ. გორში ჩატარდეს მარათონი, რომელიც იქნებოდა 

ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სიმბოლური ფინალი და ამასთანავე ერთგვარი 

საწყისი ქ. გორის ტურისტული-სპორტული ინტერესისადმი.  

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 ქ. გორის ავტოსადგური და იქვე მდებარე ბაზარი როგორ არის განხილული პროექტში? 

 ქალაქს სატრანსპორტო კუთხით ტვირთავს ქალაქის ცენტრში მდებარე ავტოსადგური. 

თუ იგეგმება ამ ავტოსადგურის გადატანა ან რაიმე სახის შეზღუდვები? 

 

 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ამ შემთხვევაში განიხილება რამდენიმე ვარიანტი. საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა 

ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს ტურისტული და რეგიონალური ტრანსპორტი. ტურისტის 

ჩამოყვანის მთავარი მიზანია არა სატრანსპორტო საშუალებით ტურისტულ 

სანახაობამდე მისვლა და უკან დაბრუნება, არამედ ტურისტულ სანახაობებამდე 

ტურისტისთვის ადაპტირებული კომერციული დანიშნულების საფეხმავლო ქუჩების 

ფეხით გადაადგილება, რაც გამოიწვევს მათ ფინანსურ დანახარჯს ქალაქის 

ეკონომიკური მოგების მიზნით. აქედან გამომდინარე, ტურისტული სადგურის 

გადატანა მოიაზრება სადგურის (სტალინის) ხიდის მიმდებარედ. აღნიშნული 

სადგურიდან ტურისტულ სანახაობებამდე არის ის მანძილი, რასაც ტურისტი 

სატრანსპორტო საშუალებით არ გაივლის. თუმცა ეს ასევე არ ზღუდავს სურვილის 

მიხედვით სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებას. 

  

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გამოთქმული მოსაზრება: 

 ლომჭაბუკის პროექტის ფარგლებში ტურისტების პარკირების ადგილი უკვე 

გადაწყვეტილია ლომჭაბუკის ტერიტორიაზე. ასევე იგეგმება ტურისტული ცენტრის 

აშენება, საიდანაც ასაკიანი ტურისტებისთვის სურვილის შემთხვევაში მოხდება მათი 

ტრანსპორტირება სტალინის მუზეუმში. გორის ციხის სამხრეთის მიმართულებით 

კეთდება ბილიკები, ჩრდილოეთის მიმართულებით ასევე კეთდება ბილიკები, 

რომელიც მოიცავს ასევე გორის ციხის ტერიტორიას., საიდანაც ასევე მოხვდებიან 

მუზეუმში. ეს ყოველივე იქნება საფუძველი, რომ ტურისტის ჩამოსვლამ განაპირობოს 

ქალაქის ეკონომიკური ზრდა.  

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 საბავშვო ბაღების აკრედიტაციის საკითხი დღეს-დღეობით არის  დიდი პრობლემა. 

საბავშვო-ბაღების ნაწილში შესახლებულები არიან იძულებით გადაადგილებული 

პირები, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ქირაობს კერძო ბინებს საბავშვო ბაღებისთვის. 
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ის მიწის ნაკვეთები, რაც პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა, შესაძლოა რომ მხოლოდ 

2-3 საბავშვო ბაღისთვის იყოს საკმარისი.  

 კომბინატის დასახლების განვითარება და წმინდა წყლის დასახლების განტვირთვა 

არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 საბავშვო ბაღების მოკვლევისას, საპროექტო ჯგუფის მიერ მოხდა თითოეული ბაღის 

შესწავლა, მათ შორის მიწის ნაკვეთებზეც. საპროექტო ჯგუფისთვის ცნობილი გახდა, 

რომ 4 ბაღი უნდა დაიკეტოს და გადავიდეს, რადგან ეს ფართობი ვერ აკმაყოფილებს 

მოთხოვნას. ამასვე იზიარებს  ჩვენი გაანგარიშებაც, რომ მოხდეს გარკვეული ბაღების 

დახურვა და ალტერნატიულ სივრცეში გადატანა. ზოგიერთ საბავშვო ბაღს აქვს 

ადგილზე გაფართოების შესაძლებლობა, შესაბამისად რეკომენდაციას ვუწევთ ამ 

ტერიტორიების დარეზერვებას საბავშვო ბაღების გაფართოების მიზნით. ასეთი 

ტერიტორიები მცირე გამონაკლისებით არის კერძო საკუთრებაში, თუმცა არის ასევე 

თავისუფალი კერძო საკუთრება, რომლის გამოსყიდვა მეტად აქტუალური შეიძლება 

იყოს.  

რაც შეეხევა ახალი ბაღების აშენებას, ოთხივე საბავშვო ბაღის ერთდროულად 

მშენებლობის საჭიროება დღეს არ დგას. პროექტი ითვალისწინებს აღნიშნული 

ფუნქციით სამომავლო საჭიროებას და ახდენს მათ დარეზერვებას სამომავლო 

განვითარებისთვის. 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბაღებიდან დარჩენა-გამოსახლების საკითხი არის 

პოლიტიკური გადაწყვეტილება.  

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 როდისთვის იგეგმება ლიახვის ხიდის მშენებლობა? 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არ არეგულირებს ვადებს, თუ როდის უნდა 

მოხდეს ხიდის მშენებლობა. თუმცა პირველ ეტაპზე, ფინანსებიდან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია საფეხმავლო ხიდის აგება, რომ ადამიანების ცნობიერებაში გაჩნდეს 

მყარი აზრი აღნიშნულ ტერიტორიებზე ხიდის აუცილებლობის თაობაზე.  

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 რა ბედი ეწევა მდინარის ნაპირებზე გასხვისებულ მიწის ნაკვეთებს? 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ჭალის ტყეები რომელიც ხელუხლებელია, პირდაპირ გადადის ლანდშაფტის დაცვის 

ზონაში, ხოლო ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე ქალაქის შიგნით გვხვდება და ზონას 

ეწინააღმდეგება, გახდება შეუსაბამო ობიექტი. უნდა აღინიშნოს, რომ 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არ განიხილავს ცალკეულ მიწის ნაკვეთებს.  
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გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 არსებობს 2017 წლის ინიციატივა, რომ წმინდა წყლის დასახლებაში მოწყობილიყო ტყე-

პარკი. თუმცა, შეჩერდა ეს იდეა, რომლის მიზეზადაც სახელდებოდა 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის არ არსებობა. რა იგეგმება ამ მხრივ პროექტში? 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ზოგადად წმინდა წყლის დასახლებაში გათვალისწინებულია ჭალის ტყეები, თუმცა 

კანონმდებლობით ეს არ გულისხმობს ხეების აუცილებლობას ამ ტერიტორიაზე.  

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 ტრანსპორტის კუთხით ერთ-ერთი გადატვირთულ ტერიტორიას წარმოადგენს წმინდა 

წყალი და ცხინვალის გზატკეცილი. ხომ არ განიხილება ამ მხრივ დამატებითი ქუჩის 

გაჩენა მდ. მეჯუდას ნაპირას? 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ტრანსპორტი არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. ის ხასიათდება 2 სხვადასხვა 

კომპონენტით: 1) მობილობა, რომელიც გულისხმობს გზებზე მოძრაობის მოწესრიგებას. 

2) შეკავშირებულობა, რომელიც არის გეგმარებითი ხელსაწყო თუ სად უნდა დაიგეგმოს 

გზები. შეკავშირებულობის მხრივ, გორს გზების ნაკლებობა არ აქვს, მისი პრობლემა 

მდგომარეობს იმაში, რომ ქ. გორში ძალიან ბევრჯერ მოხდა ცენტრალური უბნის 

გადაადგილება. მდ. მეჯუდას სანაპიროზე დამატებითი გზის მოწყობა გამოიწვევს 

კიდევ უფრო მეტ საცობს ქალაში. 

გზების განტვირთვის ერთადერთი მექანიზმია ისეთი ქმედებები, როგორიცაა 

სკოლების გადათამაშება და ადგილმონაცვლეობა, სადგურის გადატანა, სპორტული 

უბნების განვითარება, საფეხმავლო და საველოსიპედო ბილიკების განვითარება და ა.შ. 

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 როგორია მოსაზრება პროექტში რკინიგზასთან დაკავშირებით? რამ უნდა განაპირობოს 

ქ. გორში მოსახლეობის მატება, მხოლოდ ტურიზმი ამას ვერ შეუწყობს ხელს. 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ზოგადად, საქართველოში რკინიგზა თავის თავს არ მოიაზრებს ახლო მანძილებზე 

მგზავრების გადაყვანის საშუალებად. რადგან საპროექტო ჯგუფის ხედვა გულისხმობს 

ქ. გორის მოსახლეობის ადგილზე დაკავებას, ამ ჭრილში რკინიგზა არ განიხილება.  

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 თუ არის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უცხოელების 

თავშესაფრის - ჩაბარების ცენტრი 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 
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 უცხოელების თავშესაფრის-ჩაბარების ცენტრის საკითხს არ არეგულირებს 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა. ეს ცენტრალური ხელისუფლების 

გადასაწყვეტია. 

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა თუ განიხილავს გარემოსდაცვით შეფასების 

საკითხებს? 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 ქალაქის მერიამ საპროექტო სამუშაოები უნდა წარუდგინოს სამინისტროებს, რომ 

გადაწყვიტონ რამდენად საჭიროებს მასში წარმოდგენილი რეკომენდაციები 

გარემოსდაცვის შეფასებით ქმედებებს. სამინისტროებთან პროექტი წარდგენა 

ძირითადად უნდა მოხდეს კონცეფციის დასრულების ეტაპზე. შემდგომ ეტაპზე, 

საჭიროების შემთხვევაში მერია ან თვითონ განახორციელებს აღნიშნულ 

გარემოსდაცვის შეფასებით სამუშაოებს ან შესყიდვის საფუძველზე დაუკვეთავს 

პროექტს. 

 

 

გორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 სად იგეგმება პარკინგის ზონის მოწყობა? 

 

 

საპროექტო ჯგუფის მოსაზრება: 

 არ არსებობს პარკინგის შენობის სპეციალური ზონა. შესაძლებელია მისი განთავსება 

რამდენიმე სხვადასხვა უბანში. ამ საკითხს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არ 

განსაზღვრავს.  
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სხდომის ოქმი №2 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტებისა და ა(ა)იპ  „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ - ქ. 

გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო ჯგუფის 

გაერთიანებული სხდომის ოქმი №2 

 

2019 წლის 17 აპრილი 12:00 საათი  

                                          სტალინის გამზირი N16, ქ.გორი  

 

 

სხდომას უძღვებოდა: პროექტის ხელმძღვანელი - ელენა დარჯანია 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების წარმომადგენლები 

 

ორგანიზაცია „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ მხრიდან: 

ელენა დარჯანია - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი ქალაქმგეგმარებელი 

მამუკა სალუქვაძე - ორგანიზაციის დირექტორი, ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში 

იოსებ სალუქვაძე - კონსულტანტი ურბანული განვითარების, სოციალურ-გეოგრაფიული და 

სტრატეგიული დაგეგმარების საკითხებში 

გოგი აბაშიძე - კონსულტანტი 

სოფიო თოდუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ანდრო ქორთუა - უმცროსი ქალაქმგეგმარებელი 

ზურა ბერაძე - დარგობრივი ექსპერტი სატრანსპორტო მიმართულებით 

ნინო ხოსიტაშვილი - მხარეთა შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფის საკონტაქტო პირი 

 

სხდომის დღის წესრიგი:  

 საპროექტო ჯგუფის გაცნობა; 

 ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (შემდგომში გენერალური გეგმა) პროექტის  

მიზნებისა და ამოცანების გაცნობა; 

 გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონცეფციის (სამუშაო ვერსიის) განხილვა; 
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 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან იმ პოზიციების დაფიქსირება 

და შეჯერება, რომლებიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა 

იყოს სრულყოფილი და წარმატებული პროექტის უზრუნველსაყოფად. 

შეხვედრაზე განხილული საკითხები: 

1. საპროექტო სამუშაოების მიმდინარე ეტაპი ეთმობა კონცეფციის შემუშავებას (სამუშაო ვერსიის 

განხილვა), როგორც პროექტის განუყოფელი ნაწილი. კონცეფცია წარმოადგენს ერთგვარ საყრდენ 

დოკუმენტს, რომელიც შემდგომში აისახება ერთის მხრივ როგორც მიწათსარგებლობის 

გენერალურ გეგმებში, ასევე, სხვა კონკრეტულ გეგმარებით პროექტებში. 

 

გორის უნიკალურობისა და კულტურულ-სოციალური ვითარების უკეთ წარმოსაჩენად 

კონცეფციაში დეტალურად იქნა განხილული შემდეგი მახასიათებლები:  

ადამიანი, საზოგადოება, მმართველობა, მიწა, წყალი და ჰაერი. 

 

ადამიანი არის ამოსავალი წერტილი, რომელიც ფართოვდება საზოგადოებაში, და შემდგომ 

მმართველობაში. მიწა წყალი და ჰაერი კი არის ის სტიქიები, რომლებიც უშუალოდ 

განსაზღვრავენ ქ. გორის ფიზიკურ გარემოს. 

 

ადამიანი არის ძირეული განზომილება, რომელშიც მოიაზრება ის სივრცეები, სადაც 

რეგულირდება ადამიანის ყოველდღიური ურთიერთქმედება და უპირატესია ინდივიდის 

პირადი ინტერესები. ამ ნაწილში განხილულია სახლი და საცხოვრისი, როგორც საქალაქო 

ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სკოლებსა და ბაღებთან ერთად. ამ მასშტაბში 

გეგმარება მთლიანად ეფუძნება სტატისტიკურ გათვლით მეთოდებს და საბაზრო პრინციპებს. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 რა იგულისხმება პირდაპირ დამატებით რეგულაციებში, როგორ არის გათვლილი? 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

უშუალოდ საცხოვრებელ გარემოს შემთხვევაში, სახლი თავისუფალია სხვა რეგულაციებისგან, 

აქცენტი კეთდება პირადი ქონების უპირატესობაზე. პირველ ეტაპზე გამოვლინდა 30 

ჰომოგენური უბანი, სადაც, ერთის მხრივ, მორფოლოგია ერთნაირია და მეორეს მხრივ უბანში 

ჩამოყალიბებული ცხოვრების სტილი მიზეზ-შედეგობრივი. ქალაქში ეს უდიდეს ტერიტორიას 

წარმოადგენს და  განსაზღვრავს იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც დამახასიათებელია 

გორისთვის. რეგულაცია ამ შემთხვევაში გამომდინარეობს იმ გარემოებიდან, რომ დაცული იქნას 

თითოეული ადამიანის ინტერესი, იცხოვროს იმ უბანში რომელშიც მან აირჩია ცხოვრება. რაც 

გულისხმობს რომ არსებულ ჩამოყალიბებულ უბნებს განვითარების ფონზე შეუნარჩუნდეს მისი 

სტილი და იერსახე, ხოლო იმ უბნებისთვის, სადაც არ მომხდარა ჩამოყალიბების პროცესი, მათზე 

მოქმედებს სხვა სახის რეგულაციები. ცენტრალური ნაწილი, სადაც მეტად მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივი ინტერესები, ის შემდეგი მასშტაბის სივრცედ მოიაზრება. არსებული 

უბნებიდან, განვითარება მოიაზრება 4 დამატებით უბანში:  1) ქალაქის ჩრდილოეთი ნაწილი - 

პოპიაშვილის ქუჩის ქვედა მხარე, 2) სასროლეთის ჩრდილოეთი მიმართულება, 3) კომბინატი, 
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ყოფილი საწარმო ტერიტორია; 4) ჩრდილოეთით მდ. მეჯუდას ნაპირას ქაოტურად გაცემული 

მიწის ნაკვეთების ტერიტორია, რომლისთვისაც მუშავდება დეტალური ზონირების დოკუმენტი.  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 კომბინატის ტერიტორიაზე მოიაზრება თუ არა საცხოვრებელი განაშენიანება? როგორ 

განვითარდება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დეველოპერული საქმიანობა? წინა 

პროექტის მიხედვით მდ. მეჯუდას მიმდებარედ იგეგმება სპორტული სივრცის 

განვითარება, რამდენად ემთხვევა ეს თქვენს პროექტს. 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 კომბინატის ტერიტორიაზე ნაწილობრივ მოიაზრება საცხოვრებელი ფუნქციით 

განაშენიანება, თუმცა ასევე განიხილება სხვა სოციალური დანიშნულების ობიექტების 

არსებობა, თუმცა ჩვენს მიერ ჩატარებული ეკონომიკური გათვლების საფუძველზე, 

უპირატესობა მიენიჭება საცხოვრებელი და შერეული ტიპის ზონას.  

პოლონურ კომპანიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, იქ ნაწილობრივ ნარჩუნდება 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობა 

სპორტულ-სარეკრეაციო სივრცეს, გზის გასწვრივ ნარჩუნდება საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა და ასევე მოიაზრებენ საცხოვრებელი უბნის განვითარებას, რათა ხელი 

შეეწყოს ქონების ბაზარს. 

თუ კი იქნება მშენებლობის ნებართვის საჭიროება, ეს გააზრებული უნდა იქნას 

თითოეული ჰომოგენური უბნის სტრუქტურის მიმართ.  

 

2. სკოლების და საბავშვო ბაღების განთავსების თვალსაზრისით, აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ქ. გარო 

აკმაყოფილებს არსებულ სააკრედიტაციო მოთხოვნებს, როგორც სკოლების, ისე საბავშვო ბაღების 

შემთხვევაში. თუმცა, როდესაც ფასდება სამომავლო ცვლილებები, ამ თვალსაზრისით ახალ 

ტერიტორიებზე და ნაწილობრივ შენობა-ნაგებობებზეც მოთხოვნა არსებობს. სამინისტროს მიერ 

შემუშავებული ახალი ინფრასტრუქტურული სტანდარტი, რომელიც უახლოეს მომავალში 

დამტკიცდება, საბავშვო ბაღების შემთხვევაში მოითხოვს 12 კვ.მ ერთ აღსაზრდელზე. სკოლების 

შემთხვევაში ქართული სტანდარტი არ არსებობს და საპროექტო ჯგუფის მიერ სნიპის მიხედვით 

საშუალო გაანგარიშებებით განისაზღვრა 15 კვ.მ-ს ერთ მოსწავლეზე. საპროექტო ჯგუფის 

სამომავლო გათვლები კი ეფუძნება სწორედ ამ ახალ ინფრასტრუქტურულ სტანდარტს, რაც 

მინიმუმ უნდა დააკმაყოფილოს აღნიშნულმა დაწესებულებებმა.  

 

3. შესაბამისად კონცეფცია განიხილავს ამ ობიექტების განვითარებას შემდეგი მიმართულებით: 1) 

სკოლების და ბაღებისთვის მიწის ნაკვეთების მოძიება მათი გაფართოებისთვის. ამის რამდენიმე 

შემთხვევა უკვე არსებოს, საპროექტო ჯგუფის რეკომენდაცია იქნება, რომ ის მუნიციპალური 

ტერიტორიები, რომლებიც თავისუფალია რაიმე საქმიანობისგან, სამომავლოდ დარეზერვდეს 

სკოლის და საბავშვო ბაღის ეზოს და შენობის გასაფართოებლად. სამომავლო გათვლებით 

მოიაზრება დამატებითი 4 სკოლის მშენებლობა რომლისთვისაც გამოიყოფა 12 ჰა მიწის ფართობი. 

გამოვლინდა 4 საბავშვო ბაღი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტს. 2 ბაღი ერთ შენობაშია 

განთავსებული, რომელზეც უკვე მუშაობს გორის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტში 
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გათვალისწინებულია მსგავსი გარემოებაც, რის საფუძველზეც მოხდა სამომავლო 

გაანგარიშებები. სკოლები და საბავშვო ბაღები მოიაზრება კომპლექსურად, რამეთუ ერთი 

ოჯახიდან დიდი შანსია რომ იყვნენ სკოლის და საბავშო ბაღის წარმომადგენლები.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 როგორია საპროექტო ჯგუფის ხედვა იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დასახლებებთან დაკავშირებით და რომელი უბნების ხარჯზე იგეგმება მათი 

ადგილმონაცვლეობა. 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 სამინისტროებთან მჭიდრო ურთიერთობის ფონზე, დადგინდა, რომ იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უბნები შენარჩუნებული უნდა იქნას არსებული სახით. ეს 

არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რათა არ მოხდეს მათი სრული ასიმილირება, იმ 

აზრიდან გამომდინარე, რომ ადრე თუ გვიან მათი დაბრუნება თავიანთ საცხოვრებელ 

ტერიტორიებზე.  

 

4. შემდეგი მასშტაბი - საზოგადოება არის ის მოცემულობა, რომელიც კულტურული 

ურთიერთობების საფუძველზე რეგულირდება. ეს არის ქ. გორში ჩამოყალიბებული ქცევითი 

ნორმების შესაბამისად განვითარებული სივრცეები. აქ პირველ რიგში იგულისხმება 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები. მიწათსარგებლობითი კონცეფცია კი ამას 

არეგულირებს შემდეგი თანმიმდევრობით: 1) კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული 

უბანი; 2) სპორტული უბნის ჩამოყალიბება, როგორც ქ. გორის სავიზიტო ბარათი და 3) 

ტრანსპორტი და შეკავშირებულობა. 

 

1) დღეს-დღეობით ქ. გორს არ აქვს დამტკიცებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ზონები, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას 

და ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს 

გადაწყვეტილება. ძეგლთა დაცვის სააგენტოში შეხვედრის ფარგლებში გამოვლინდა მათი 

სურვილი, რომ აქტიურად ჩაერთონ აღნიშნულ საკითხში, თუმცა ინიციატორი ამ 

შემთხვევაში უნდ აიყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამ მხრივ ზონების 

თვალსაზრისით საპროექტო ჯგუფს აქვს შემდეგი შეთავაზება რეკომენდაციის სახით: 

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის გაფართოება, როგორც ერთიანი კულტურული 

უბანი. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ არსებული ბულვარი ორგანულად გააერთიანებს 

კულტურულ ძეგლებსა და განაშენიანებას. კულტურული უბანი მოიაზრება კულტურული, 

საზოგადოებრივი და ტურისტული ობიექტებისთვის ჭრილში, რომელიც ერთმანეთთან 

აზრობრივად კარგად არის შეკავშირებული გეგმარებითი რეგულაციების ფონზე - ეს არის 

სარბენი და საველოსიპედო ბილიკები, ტურისტული მარშრუტები და კულტურული 

ობიექტების ირგვლივ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

 

2) სპორტს, აქვს განვითარების დიდი პოტენციალი. სპორტული უბანი არ მოიაზრება მხოლოდ 

სპორტისთვის, ეს არის ერთგვარი კატალიზატორის ფუნქცია, რომელიც ქმნის სხვადასხვა 
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ტიპის მოძრაობას და აქტივობას ქ. გორის ქუჩებში. კულტურული უბნის შემთხვევაში ასევე 

უნდა გამყარდეს გეგმარებითი გადაწყვეტილებები. პირველ რიგში გვაქვს 3 მსხვილი 

სპორტული კლასტერი: 1) აქ საუბარია რეგიონული დონის ობიექტებზე ჭალაში, კომბინატის 

ნაწილში და ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც უკვე მუშაობენ პოლონელი პარტნიორები 

ამ მიმართულებით. 2) ყოველდღიური სასპორტო დარბაზები და სტადიონები, რომელიც 

ძალიან ახლოს არის სამოსახლო ტერიტორიებთან. 3) არსებულ ქუჩებზე სარბენი და 

საველოსიპედო ბილიკები, რომელიც მოიაზრება აღნიშნული 2 კლასტერის შემაკავშირებელ 

მექანიზმად. ეს ყოველივე ინტეგრირებულად არის გააზრებული კულტურული, 

კომერციული ობიექტების, სასპორტო ინფრასტრუქტურისა და სკოლების ჭრილში.  

 

3) ერთ-ერთ საინტერესო ნაწილის წარმოადგენს შეკავშირებულობა. ქ. გორისთვის 

დამახასიათებელი რადიალური სისტემა არ არის ერთმანეთთან კარგად შეკავშირებული, რაც 

ქმნის დაბრკოლებას ჩქარი გადაადგილებების შემთხვევაში. ამის საპასუხოდ საპროექტო 

ჯგუფი რეკომენდაციას უწევს 2 ხიდის განთავსებას - კომბინატისა და წმინდა წყლის 

დასახლებას შორის და მტკვრისა და მდინარე ლიახვის შესართავზე, რომელიც აკავშირებს 

ახალ ბაღსა და კომბინატს. 

მეორეხარისხოვანი გზების დამატებას ქალაქი არ საჭიროებს. თუმცა თუკი იქნება საერთო 

ხედვა კომბინატის დასახლების განვითარების თაობაზე, ამ შემთხვევაში მეორადი გზა 

სარკისებურად გაჩნდება. ქალაქის ზომიდან გამომდინარე, გორი მოიაზრება მონოცენტრულ 

ქალაქად, თუმცა, საპროექტო ჯგუფმა გამოყო რამდენიმე ცენტრი ქალაქის სხვადასხვა 

უბანში, რომელიც ასევე მიწვდომადი უნდა იყოს სხვა უბნებისთვის. ამისათვის 

შემუშავებულია სამდონიანი სატრანსპორტო სისტემა, სადაც საყრდენ ღერძს წარმოადგენს 

ავტობუსი.  

 

5. შემდეგ მასშტაბს წარმოადგენს მმართველობა, სადაც ურთიერთობა გვარდება შუამავლის 

საშუალებით. აქ მოიაზრება ასევე ის ობიექტებიც, რომელიც იმართება სახელმწიფო სტრატეგიის 

დონებზე და გააზრებული უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბში - რეგიონულ დონეზე. 

მმართველობა მოიცავს შემდეგ თემებს: თავდაცვა, ლოჯისტიკა და საინჟინრო ქსელები. 

ავტობანის საბოლოოდ დასრულების შემთხვევაში მოსალოდნელია რიგითი სივრცითი 

ცვლილებები. კერძოდ, ხაშურის გზის ავლით მოძრაობა გამოიწვევს შესაძლებლობას, რომ 

სატვირთო მანქანებისთვის ავტოსადგური დაიგეგმოს ქ. გორის ტერიტორიაზე, რისთვისაც 

ძალზედ მცირე ინფრასტრუქტურული ცვლილებები იქნება საჭირო. ასეთი კვანძის მოსაწყობად 

მანძილი ცენტრალური მაგისტრალიდან უნდა შეადგენდეს არანაკლენ 150 მეტრს, ასევე არ უნდა 

მოხდეს თავდაცვისთვის სარგებლობაში მყოფი გზის გამოყენება და საკმაოდ მოშორებული უნდა 

იყოს დასახლებული პუნქტიდან. 

 

საინჟინრო მომარაგების კუთხით, ყველაზე კარგი მდგომარეობაა ელექტრომომარაგებაში. ყველა 

მძიმე მდგომარეობა კი არის წყლის და კანალიზაციის საკითხი. დასაშვებია საკანალიზაციო ჭების 

მოწყობა, ნაგრამ აუცილებელი მათი მოვლა და რეგულირება. 

გაზის მხრივ მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მხოლოდ ქალაქის რამდენიმე უბანი 

საჭიროებს დამატებით დაქსელვას.  
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საპროექტო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მაქსიმალურად უნდა შეჩერდეს ქალაქის ჩრდილოეთი 

ნაწილში ტერიტორიების  განვითარება და განვითარების საშუალება უნდა მიეცეს სამხრეთ 

ტერიტორიებს. რამეთუ, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, ჩრდილოეთ ნაწილში საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რაც 

თავისთავად დიდ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 რამდენად საკმარისია ქვედა დინებები საკანალიზაციო ჭების მოსაწყობად. 

 

საპროექტო ჯგუფმა აღნიშნა: 

 გორი ძალიან მდიდარია შიდა დინებებით და ამის პრობლემა არ დგას, თუმცა 

აღნიშნული საკითხი დამატებით კვლევებს საჭიროებს. 

 

6. შემდეგი მასშტაბი - მიწა არის ის მსხვილი მასივები, რომლებიც ტრადიციულად ჩამოყალიბდა ქ. 

გორში. აქ მოიაზრება სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები, საწარმოო და სასაფლაო 

ტერიტორიები, ასევე ის ქაოტურად გაცემული ტერიტორიები, რომლებიც დამატებით 

რეგულირებას საჭიროებენ.  

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიების შესახებ არის საპირისპირო მოსაზრებები: 

ერთი მოსაზრებით სოფლის მეურნეობა მთლიანად უნდა გავიდეს ქალაქის ტერიტორიიდან და 

მოხდეს ამ ნაწილის სხვა ფუნქციით დატვირთვა ან გამოყენებულ იქნას ლანდშაფტურ ზონად.  აქ 

არ არის საუბარი კერძო საკუთრებაზე -  კერძო საკუთრებაში მყოფი ნაკვეთები გააგრძელებენ 

იმავე საქმიანობას. ხოლო მეორე მოსაზრებით საუბარია აღნიშნული ტერიტორიების დატოვება 

ქალაქის ტერიტორიაზე. საპროექტო ჯგუფის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია ქალაქის 

ტერიტორიაზე შენარჩუნდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიები. ამის ერთ-

ერთი მიზეზი არის სოციალური ფონი - ტრადიციულად ჩამოყალიბებული მეურნეობები, სადაც 

მოიაზრება არა ფერმერული მეურნეობა არამედ პირადი მოხმარების საქმიანობა. ამ 

ტერიტორიებზე დაუშვებელია დეველოპერული საქმიანობა. ეს ტერიტორიები წამოადგენენ 

ერთგვარ საზღვარს - ბუფერულ ტერიტორიას სოფელსა და ქალაქს შორის, რომელიც თავის მხრივ 

იცავს ქალაქს სოფლების შემოჭრისგან.  

 

ქალაქში რჩება ყველა ის საწარმოო ტერიტორია რაც იყო ძველად, მიუხედავად იმისა 

სავარაუდოდ ქ. გორი ამას აითვისებს აღნიშნული გენერალური გეგმის პერიოდში. ამ 

თვალსაზრისით საინტერესოა საპროექტო ჯგუფის მიერ ჩატარებულ ეკონომიკური კვლევა, 

სადაც გამოვლინდა რომ სხვადასხვა საქმიანობას შორის წამყვანია სოფლის მეურნეობა, და 

საპროექტო ჯგუფის რეკომენდაციაა ქალაქის შემთხვევაში დაინერგოს გადამუშავების 

ინდუსტრია.  

 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ნაგავსაყრელი და სასაფლაო ტერიტორია. ცნობილია რომ 

შიდა ქართლის რეგიონული ნაგავსაყრელი ჯერ კიდევ ღიაა და არაა ცნობილი თუ სად იგეგმება 

მისი სამომავლოდ მოწყობა. სავარაუდოდ ეს ნაგავსაყრელი დაიხურება, თუმცა დახურვის 
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შემთხვევაშიც კი მას ეკუთვნის სანიტარული დაცვის ზონა, რომელიც მოქმედი იქნება 30 წლის 

განმავლობაში. შესაბამისად მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს მის მიმდებარედ სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიების განვითარება. თუმცა ეს შეიშლება არ შეეხოს 

ფერდობებზე მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მწის ნაკვეთებს, სადაც ვერ მოხდება 

ჩამდინარე მიწისქვეშა წყლების შედეგად მათი დაბინძურება.  

 

სასაფლაოს გაანგარიშებით, შემდეგი 10-15 წლის განმავლობაში საჭირო იქნება დამატებითი 5 ფა 

მიწის ტერიტორია. დღეს დამტკიცებული მიწის ტერიტორია ფართობის თვალსაზრისით ამჟამად 

საკმარისია, თუმცა არის რელიეფური პრობლემა, არსებული ხევი აუთვისებელია და რთულია 

სამომავლოდაც მისი ათვისება. ასევე პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ გარკვეულ 

ნაწილში სასაფლაოს ტერიტორია ხვდება ნაგავსაყრელის ბუფერულ ზონაში, რაც დაუშვებელია.   

 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ურბანული ზრდის კონტური. აღნიშნული 

კონტურის მიღმა არის ის ტერიტორიები, სადაც ინფრასტრუქტურა არ არსებობს,  მათ შორის 

გაცემული მიწის ნაკვეთები. საპროექტო ჯგუფის ხედვაა, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს ჯერ 

აუთვისებელი ტერიტორიების სამომავლო განვითარება.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 როგორ არის წარმოდგენილი ქ. გორი გენერალური გეგმის მიხედვით: როგორც 

ტურისტული, ინდუსტრიული და ა.შ.? 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 ამ მხრივ ძირითადი აქცენტი კეთდება კულტურული, ტურისტული, სპორტული და 

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ქ. გორს ამის დიდი პოტენციალი გააჩნია.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 კომბინატის ტერიტორია გათვლილი იყო საწარმოო საქმიანობისთვის, მაშინ რიდესაც 

ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით აქ მოიაზრება სამშენებლო საქმიანობა. რა არის 

ამის მიზეზი? 

 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 ქალაქის განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორია მშენებლობა. ქ. გორში არსებული 

ძირითადი საცხოვრებელი შენობები არის მოძველებული და განახლებას საჭიროებს, ქ. 

გორს კი ამისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი არ აქვს ამ ეტაპზე. ამდენად ძალიან 

მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფერში ჩაერთოს ინვესტორი და კერძო ბაზარმა იტვირთოს ამ 

რესურსების გადანაწილება. კომბინატის ტერიტორია დღეს არსებული ფასების და 

მოთხოვნის მიხედვით თითქმის უტოლდება სტალინის გამზირს, რის საფუძველზეც 

შეირჩა აღნიშნული ტერიტორია სამშენებლო საქმიანობისთვის. კომბინატის 

ტერიტორიის ასეთი ვითარება გამოიწვევს ინვესტორის დაინტერესებას.  

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების მხრიდან დასმული შეკითხვა: 

 რამდენ წელზეა გათვლილი აღნიშნული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა 



Page 8 of 9 
 

 

საპროექტო ჯგუფის პასუხი: 

 კანონმდებლობის გათვალისწინებით აღნიშნული მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმაც ვრცელდება 10 წელზე. 

 

7. შემდეგი მასშტაბი - წყალი რეგულირდება კანონმდებლობით, მათ შორის საერთაშორისო 

ნორმებით. ქ. გორი, რომელიც მდებარეობს 3 მდინარის შესართავთან, ეს ერთის მხრივ ძალიან 

დიდი რესურსია განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან მაღალი 

რისკი. შესაბამისად ფრთხილად უნდა მოხდეს მდინარეების გასწვრივ განვითარების 

დაგეგმარება. ამ თვალსაზრისით საპროექტო ჯგუფის მიერ ჩატარდა პირველადი ზოგადი 

კვლევა, ეს არის შესაძლო დატბორვის - წყალმოვარდნის არეალები, რის საფუძველზეც უნდა 

მოხდეს მოსახლეობის და კერძო საკუთრების დაცვა. შესაბამისად, საპროექტო ჯგუფის 

რეკომენდაციაა დარეზერვდეს შესაძლო დატბორვის რისკის მქონე ტერიტორიები რომ არ გაიცეს 

რაიმე სახის შეუსაბამო ნებართვები, რითიც სამომავლოდ თავიდან აირიდებს მოსალოდნელ 

საფრთხეს. ამის გამო მდინარეების გასწვრივ, რამდენიმე ადგილას რეკომენდაციას ვუწევთ 

თავისუფალ ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონებს, რომელიც წყლის მოვარდნის შემთხვევაში 

დაიცავს განაშენიანებას.  

 

8. ბოლო მასშტაბი არის ჰაერი, სადაც იგულისხმება კოეფიციენტები. როგორც უკვე აღინიშნა, 

ცენტრალურ ნაწილში არის ამის ყველაზე მაღალი მოთხოვნა და არსებული მდგომარეობითაც იქ 

ყველაზე მაღალია სიმჭიდროვის მაჩვენებელი. როგორც ანალიზმა აჩვენა 2,8 K2 კოეფიციენტი 

არის მინიმალური, რომელიც აძლევს დეველოპმენტს საშუალებას აწარმოოს თავისი ბიზნესი. 

კომბინატის დასახლებაც შეიძლება მოიაზრებოდეს ახალი მაღალი სიმჭიდროვის დასახლებად.  

 

აღნიშნულ მასშტაბში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დაცული ხედვითი დერეფნები. ეს 

გულისხმობს შემდეგს: ქ. გორის იერსახე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. საკვანძო 

ობიექტები - გორის ციხე და გორის ჯვარი არის ის ხედვით წერტილები, რომლებიც განსაზღვრავს 

ქალაქის იდენტობას. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მათი ხედვითი დერეფნების დაცვა. აქ 

საუბარი 2 სახის შეზღუდვაზე - სიმაღლის შეზღუდვაზე, რომ არ გაჩნდეს მაღალსართულიანი 

კორპუსი ხედვით დერეფანში და კომპოზიციური შეუსაბამობა, რო არ გაჩნდეს შეუსაბამო 

სარეკლამო ბანერები გორის ციხის ძირში და ა.შ. 

 

საპროექტო ჯგუფმა წარმოადგინა ზონირების მოდელის სამუშაო ვერსია. საბოლოოდ 

გამოვლინდა 16 დასახელების ზონა. როდესაც საუბარია 30 ჰომოგენურ უბანზე, ეს გულისხმობს 

მრავალფეროვნებას და მათ ერთმანეთთან შეკავშირებულობას. ყოველი ეს საკითხი კი, რა სახის 

რეგულაცია ეკუთვნის თითოეულს საბოლოო ჯამში აისახა ზონირებაში.  

 

მონიშნულია თითქმის ყველა ტიპის საცხოვრებელია ზონა - დაბალი სიმჭიდროვის 

დაბალსართულიანი განაშენიანება, მაღალი სიმჭიდროვის დაბალსართულიანი განაშენიანება, 

დაბალი სიმჭიდროვის მაღალსართულიანი განაშენიანება და ა.შ. 
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გამოყენებულია სამივე ტიპის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა, მათ შორის შერეული ზონა, 

რომელიც იძლევა კომერციული ობიექტების, საცხოვრებელი და სხვა ტიპის ერთობლიობის 

შესაძლებლობას.  

მოცემულია ლანდშაფტურ და სარეკრეაციო ზონების მრავალფეროვნება. 

საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს 1:10 000 მასშტაბში, რაც გამორიცხავს შიდა საუბნო 

გამწვანებების ასახვას ზონირებაში. ზოგადად ზონირება ასახავს 3 საკითხს: სიმჭიდროვეს, 

სიმაღლეს და ობიექტების ჩამონათვალს.  

ზოგადად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის დამტკიცებული გარანტი იმისა, რომ 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურისთვის დარეზერვებული მიწის ნაკვეთები დარჩეს იმავე 

ფუნქციით და არ განვითარდეს სხვა მიმართულებით. გორს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიები, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დროულად 

მოხდეს აღნიშნულის დარეგისტრირება სამომავლოდ შესაბამისი ფუნქციით გამოყენების 

მიზნით.   

საპროექტო ჯგუფმა წამოაყენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა: მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დასრულებასთან ერთად ქ. გორში ჩატარდეს მარათონი, რომელიც იქნებოდა 

ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სიმბოლური ფინალი და ამასთანავე ერთგვარი 

საწყისი ქ. გორის ტურისტული-სპორტული ინტერესისადმი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.  

დოკუმენტი შემუშავებულია გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით 2019 წელს  

ა(ა)იპ სითი ინსტიტუტი საქართველოს მიერ. 

info@cig.ge 
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