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თბილისი
2014-20 16



ორი წლის წინ, რო ცა „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ

ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლეო ბის თვის ემ ზა დე ბო და, თბი ლი სის სა ზო გა დოე ბას წარ ვუდ გი ნეთ 

41პუნ ქტია ნი საარ ჩევ ნო პროგ რა მა, თუ რის გა კე თე ბას აპი რებ და და რო გორ ხე დავ და 

დე და ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებს ჩვე ნი გუნ დი. პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის 

41 პუნ ქტი არ ყო ფი ლა ტრა დი ციუ ლი წი ნა საარ ჩევ ნო და პი რე ბე ბის ზო გა დი ჩა მო ნათ ვა

ლი. ეს იყო თბი ლი სის მო სახ ლეო ბას თან რამ დე ნი მეთ ვია ნი ურ თიერ თო ბე ბის და საუბ

რე ბის ერ თგვა რი რე ზიუ მე – პა სუ ხი ყვე ლა იმ კით ხვა სა და მოთ ხოვ ნა ზე, რაც თბი ლი

სე ლებს წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აწუ ხებ დათ. ამას თან ერ თად, ცალ კეულ მნიშ ვნე ლო ვან, 

მაგ რამ მაინც ლო კა ლურ პრობ ლე მებს, ემა ტე ბო და ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლუ

რი კონ ცეპ ტუა ლუ რი სა კით ხე ბი. მოკ ლედ, ეს იყო ის ძი რი თა დი, რა საც თბი ლი სე ლებს 

ვპირ დე ბო დით ორი წლის წინ.
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თბილისი 2014-2016



მთე ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით შე მიძ ლია გან ვაც ხა დო, რომ ჩვე ნი გუნ დი ამ ორი 

წლის გან მავ ლო ბა ში სწო რედ ამ და პი რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და მა თი შეს რუ

ლე ბის თვის მუ შაობ და, ეს იყო ამო სა ვა ლი პრინ ცი პი 2015 და 2016 წლე ბის ბიუ ჯე ტე ბის 

შედ გე ნის დრო საც – გაგ ვეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა და გაგ ვე კე თე ბი ნა ის, რაც ყვე ლა ზე მე ტად 

სჭირ დე ბა თბი ლი სე ლებს. ამი ტო მაც, დე და ქა ლა ქის ბო ლო ორი წლის ბიუ ჯე ტი მკვეთ

რად არის ორიენ ტი რე ბუ ლი სო ცია ლურ სა კით ხებ ზე (პრაქ ტი კუ ლად გაორ მა გე ბუ ლია 

ყვე ლა სა ხის სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბა, და მა ტე ბუ ლია რამ დე ნი მე ახა ლი პროგ რა მა), 

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის, აგრეთვე ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პროექ ტებ ზე, სატ რან სპორ ტო 

ნა კა დე ბის მო წეს რი გე ბა ზე, ქა ლა ქის გამ წვა ნე ბა ზე, სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე

ბუ ლე ბე ბის ქსე ლის რეა ბი ლი ტა ცია გა ფარ თოე ბა ზე. 

ეს ყვე ლა ფე რი ნამ დვი ლად არ ნიშ ნავს იმას, რომ პრობ ლე მე ბი ამო წუ რუ ლია. ამის 

მიღ წე ვა შეუძ ლე ბე ლი იყო ორ წე ლი წად ში თუნ დაც იმი ტომ, რომ ყვე ლა ის მწვა ვე 

სა კით ხი, რა ზეც დღეს თბი ლი სე ლე ბი საუბ რო ბენ, ხში რად რამ დე ნი მე ათეუ ლი წლე

ბის გან მავ ლო ბა ში გროვ დე ბო და და მა თი გა დაჭ რის თვის ისევ წლე ბია სა ჭი რო. მით 

უფ რო იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მთლია ნად სტრუქ ტუ რა ში დაგ ვხვდა აუწ ყო ბე ლი სის ტე მა 

და არ არ სე ბობ და მარ თვის თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა ტიუ ლი სტი ლი. უფ რო სწო რად, 

ყვე ლა ფე რი აწ ყო ბი ლი იყო ერ თი ადა მია ნის სუ ბიექ ტურ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე.

ჩვე ნი მი ზა ნი იყო, ლო კა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, შეგ

ვექ მნა ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დია ნი, სტა ბი ლუ რი სის ტე მა, რო მე ლიც აღარ 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი პერ სო ნე ბის სუ ბიექ ტურ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე. ამ ორ წე ლი

წად ში უნ და გა მო ჩე ნი ლი ყო პრობ ლე მე ბის გა დაწ ყვე ტის და ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის 

ტენ დენ ციე ბი. ეს ტენ დენ ციე ბი თვალ სა ჩი ნოა და მი მაჩ ნია, რომ ამ ეტაპ ზე ეს არის ყვე

ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 

რო გორ შე ვას რუ ლეთ კონ კრე ტუ ლი საარ ჩევ ნო და პი რე ბე ბი, რა გა კეთ და, რა კეთ

დე ბა და რა დარ ჩა გა სა კე თე ბე ლი, ეს თვალ სა ჩი ნოდ არის ასა ხუ ლი თბი ლი სის მე რის 

ორი წლის ან გა რიშ ში. 

დავით ნარმანია 

თბილისის მერი 
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მოეწყო პირველი ინერტული 
(სამშენებლო) ნარჩენების 

ნაგავსაყრელები

2 წელში დედაქალაქის მასშტაბით,  
დაიგო 2,874 402 მ2 გზა

აშენდა პუშკინის ესტაკადა

ჩატარდა ბარათაშვილის ხიდის 
სრული რეკონსტრუქცია 

აღმაშენებლის ხეივნიდან 
მუხათგვერდისკენ  

გადასასვლელი ხიდის  
აღდგენა-რეკონსტრუქცია

რეაბილიტირდა  
თბილისის ზღვის  
შემოვლითი გზა

აშენდა 7 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღი, იწყება 10 ახალი ბაღის მშენებლობა 
და გაიხსნა 3 დახურული ბაგა-ბაღი

აშენდა პირველი მიუსაფართა თავშესაფარი თბილისში

ქალაქის მასშტაბით  
გამაგრების სამუშაოები 

ჩაუტარდა 74 ავარიულ სახლს

განხორციელდა მდინარე ვერეს  
ხეობის სრული  

აღდგენა-რეკონსტრუქცია

მოეწყო 17 ახალი  
სპორტული მოედანი. 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა  
294 ობიექტს

თბილისი 2014-2016თბილისი 2014-2016



შენდება მუნიციპალური  
ავტობუსების ახალი ავტობაზა, 
მშენებლობა 2017 წლის მარტში 

დასრულდება

2016 წელს თბილისის ანძა ახალი 
განათებებით შეხვდა.  

დამონტაჟდა ახალი Led-სანათები

შენდება „ახალი ტფილისი“

რეაბილიტირებულია 
კუს ტბის საბაგირო გზა

მიმდინარეობს ავტოპარკის განახლება  
143 ახალი, ევროპული, ადაპტირებული,  
„Man Truck and Bus AG“-ის ავტობუსით

2 წლის განმავლობაში ქალაქში დაირგო  
560 000 ხე და მოეწყო 12 ბაღი და სკვერი

თბილისის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის გა ნახ ლე ბა ზე  საერ თა შო რი სო 
კონ სორ ციუ მის 200-მდე სპე ცია ლის ტი მუ შაობს.  გა ნახ ლე ბუ ლი 

გენ გეგ მის დას რუ ლე ბამ დე კი, დედაქალაქის ცენ ტრა ლურ  
ნა წილ ში საც ხოვ რე ბელ სახ ლებ ზე გა ნა შე ნია ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბის 

კოე ფი ციენ ტის (K2) გაზ რდა ზე შეზ ღუდ ვა და წეს და.

ქალაქში მონტაჟდება მგზავრთა  
700 ახალი მოსაცდელი

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისთვის  

ძველი თბილისის 3 საფეხმავლო ქუჩას  
5 დაემატა

ჯანდაცვისა და სოციალური 
მიმართულებით  

10 ახალი პროგრამა  
განხორციელდა



infrastruqtura
2014-2016 წლებში გზის სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბი ჩა ტარ და – 2,874 402 მ2  

ფარ თზე. აქე დან, კა პი ტა ლუ რად შე კეთ და 2,010 518 მ2 გზის სა ფა რი. 
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თბილისი 2014-2016



საინ ჟინ რო ნა გე ბო ბე ბის და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ობიექ-

ტე ბის მშე ნებ ლო ბა და აღ დგე ნა- რე კონ სტრუქ ცია

სა მუ შაოე ბი ჩა ტარ და 58 ობიექ ტზე:

• პუშ კი ნის ქუ ჩა ზე ეს ტა კა დის მშე ნებ ლო ბა

• ბა რა თაშ ვი ლის ხი დის რეა ბი ლი ტა ცია

• აღ მა შე ნებ ლის ხეივ ნი დან მუ ხათ გვერ დის კენ გა და სას

ვლე ლი გზა გამ ტა რის რე კონ სტრუქ ცია

• დიღ მუ ლას ხი დის რე კონ სტრუქ ცია

• მე ტე ხის საგ ვი რა ბე კომ პლექ სის გა ყო ლე ბა ზე ავა რიუ ლი 

ხი დე ბის რეა ბი ლი ტა ცია 

• ჭე დია სა და შუ შის ქუ ჩე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი ახა ლი ხი

დის მშე ნებ ლო ბა

• გუ ლიას ხი დის რეა ბი ლი ტა ცია

თბი ლი სის ზღვის შე მოვ ლი თი გზა და თემ ქის და სახ ლე ბი

დან თბი ლი სის ზღვა ზე ასას ვლე ლი შე მოვ ლი თი გზის 12 კმიან 

მო ნაკ ვეთ ზე შეიც ვა ლა სა ფუძ ვე ლი, დაი გო ახა ლი, ორ ფე ნია

ნი ას ფალ ტბე ტო ნის სა ფა რი, მოეწ ყო სა ნიაღ ვრე არ ხე ბი და 

გა რე გა ნა თე ბის ქსე ლი. გარ და ამი სა, რეა ბი ლი ტა ცია ჩაუ

ტარ და თემ ქის და სახ ლე ბი დან თბი ლი სის ზღვა ზე ასას ვლელ 

საავ ტო მო ბი ლო გზას. 
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ინფრასტრუქტურა



მოეწ ყო ოთ ხზო ლია ნი, ერ თდო ნია ნი საავ ტო მო ბი ლო 

კვან ძი, ჯე ბი რე ბი და სა ნიაღ ვრე ქსე ლი. და მონ ტაჟ და ახა ლი 

ბო რ დიუ რე ბი და სა ფეხ მავ ლო ტრო ტუა რე ბი, გა რე გა ნა თე

ბის ქსე ლი.

სა მე ბის ეკ ლე სიი სა და მა ხა თას მთაზე მდებარე ივერიის 

ღვთისმშობლის ეკ ლე სიის და მა კავ ში რე ბე ლი ახა ლი გზის 

მშე ნებ ლო ბა და ვით ნარ მა ნიას წი ნა საარ ჩევ ნო და პი რე ბა იყო. 

ორ კი ლო მეტ რია ნი გზა თბი ლი სის ის ტო რიულ უბანს, ავ ლა

ბარს მა ხა თას და სახ ლე ბას თან აკავშირებს, რაც მოძ რაო ბის 

გან ტვირ თვის თვის ძა ლიან მნიშვნელოვანია. დაი გო ას ფალ

ტის სა ფა რი, და მონ ტაჟ და კიუ ვე ტე ბი, ასე ვე, მოეწ ყო ტრო ტუა

რე ბი. ამ ტე რი ტო რია ზე სა ვა ლი გზა არას დროს ყო ფი ლა. 

კო ჯო რი სა მად ლოს და მა კავ ში რე ბე ლი გზის 6,4 კმიან 

მო ნაკ ვეთს სრუ ლი სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბი ჩაუ ტარ

და. აშენ და 3 საყ რდე ნი კე დე ლი, მოეწ ყო 16 სა ნიაღ ვრე მი ლი, 

წყალ მიმ ღე ბი ჭე ბი და კიუ ვე ტე ბი. გზის ცალ კეუ ლი მო ნაკ ვე

თე ბის გამ ტა რუ ნა რია ნო ბის გაზ რდის მიზ ნით, გა გა ნიერ და და 

დაი გო ას ფალ ტის ახა ლი სა ფა რი.  

სამების ეკლესიისა და მახათას მთის საავტომობილო გზა

თბილისის ზღვის შემოვლითი გზა

სამების ეკლესიისა და მახათას მთის საავტომობილო გზა

8
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ეს ტა კა და შედ გე ბა 5 ბურჯისგან. სიგ რძე 75 მეტრია, სი-

გა ნე 8 მეტრი. ეს ტა კა და აგე ბუ ლია ლი თო ნის 305-ტო-

ნია ნი კონსტრუქციით. პა რა ლე ლუ რად, გა გა ნიერ და 

ბა რა თაშ ვი ლის გამ ზი რი დან თა ვი სუფ ლე ბის მოედ ნამ-

დე მი სას ვლე ლი გზა. მოეწ ყო 62 მ. სიგ რძის ტროტუარი, 

და მონ ტაჟ და 5 ერ თეუ ლი დე კო რა ტიუ ლი სა ნა თი და 

აღ დგა არ სე ბუ ლი გა რე გა ნა თე ბის სის ტე მა. შე ნარ ჩუ-

ნე ბუ ლია ძვე ლი ქა ლა ქის იერსახე. 

პუშ კი ნის ქუ ჩა ზე მოძ რაო ბა ორ მხრი ვია.  

ახა ლი ეს ტა კა და სა ცო ბე ბის გან გან ტვირ თავს  

ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ ნა წილს.

9
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კო ჯო რი- სა მად ლოს საავტომობილო გზა

სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ბაგებიწყნეთის 12 კმიან 

გზას. მოეწყო არა მხოლოდ გზის საფარი, არამედ, სანიაღვრე 

სისტემა და გამაგრდა მეწყერსაშიში კედლები.

კრწა ნი სიშინდისის მი მარ თუ ლე ბით შენ დე ბა თბი ლის თან 

და მა კავ ში რე ბე ლი ახა ლი გზა. მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის დე და

ქა ლაქ თან შე მოერ თე ბის შემ დეგ საგ რძნობ ლად დაიტ ვირ თა 

სო ლო ლა კის ვიწ რო ქუ ჩე ბი. შე სა ბა მი სად, მოძ რაო ბის გან

სატ ვირ თად, სა ჭი რო გახ და ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა. კრწა ნი

სი შინ დი სის და მა კავ ში რე ბე ლი გზა არ სე ბულ პრობ ლე მებს 

დღის წეს რი გი დან მოხ სნის. 

ბაგები-წყნეთის და მა კავ ში რე ბე ლი გზა10

თბილისი 2014-2016



კრწანისი-შინდისის საავტომობილო გზის მშენებლობა

2014-2016 წლებში თბილისში კაპიტალურად 

შეკეთდა 440 ქუჩა

ნუცუბიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ჭე დია სა და შუ შის ქუ ჩე ბის  

და მა კავ ში რე ბე ლი ახა ლი ხი დი

11
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თბილისი 2014-2016



13 ივ ნი სის სტი ქიის შე დე გე ბის სა ლიკ ვი და ციოდ  

დაი ხარ ჯა 90 000 000 ლა რი

13

ინფრასტრუქტურა



13 ივნისის სტი ქიის შე დე გე ბის სა ლიკ ვი და ციო  

ღო ნის ძიე ბე ბი:

• გრუნ ტი სა და სამ შე ნებ ლო ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნა

• და ზია ნე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და ნა გე ბო ბე ბის დე

მონ ტა ჟი

• გზე ბის აღ დგე ნა, მათ შო რის: გმირ თა მოედ ნი დან თა მა

რაშ ვი ლის ქუ ჩამ დე არ სე ბუ ლი ავ ტო მა გის ტრა ლის სრუ ლი 

რეა ბი ლი ტა ცია, კო ჯო რი სა მად ლოს და მა კავ ში რე ბე ლი 

გზის 6.34 კმ სიგ რძის მო ნაკ ვე თის კა პი ტა ლუ რი შე კე თე ბა

• საყ რდე ნი კედ ლე ბი სა და ფერ დო ბე ბის გა მაგ რე ბა

• წყალ მო მა რა გე ბი სა და სა ნიაღ ვრე ქსე ლის აღ დგე ნა

• მზიუ რის მიმ დე ბა რედ ახა ლი ხი დის მოწ ყო ბა

• გვი რა ბე ბის სა თა ვი სე ბის რეა ბი ლი ტა ცია

• სკვე რე ბი სა და მოედ ნე ბის აღ დგე ნა

• გმირ თა მოედ ნი სა და თა მა რაშ ვი ლის ქუ ჩის და მა კავ ში რე

ბელ მა გის ტრალ ზე გა ნა თე ბის ქსე ლის მოწ ყო ბა

და მონ ტაჟ და წი ნას წა რი შეტ ყო ბი ნე ბის (გან გა შის) 

სის  ტე მა, გან ლაგ და ატ მოს ფე რუ ლი ნა ლე ქე ბის მზო-

მი მე ტეო რო ლო გიუ რი სა გუ შა გოე ბი და მდი ნა რე  ში 

წყლის დო ნის მზო მი ჰიდ რო ლო გიუ რი სა გუ შა გოე ბი.
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თბილისი 2014-2016



დედაქალაქის დასუფთავებას ემ სა ხუ რე ბა 291 ერ თეუ ლი 

სპე ცია ლუ რი ტექ ნი კა (მან ქა ნა), აქე დან 28 ერ თეუ ლი „თბილ

სერ ვის ჯგუფ მა“ 2016 წელს შეი ძი ნა. 

სა მო მავ ლოდ, მომ სა ხუ რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, იგეგ

მე ბა და სუფ თა ვე ბის მან ქა ნე ბის პარ კის სრუ ლად გა ნახ ლე ბა. 

შპს „თბილ სერ ვის ჯგუფ მა“ დე და ქა ლა ქის მას შტა ბით,  

10 050 ცა ლი ახა ლი ნა გავ შემ კრე ბი კონ ტეი ნე რი გა ნა თავ სა, 

დღეისათვის, სულ გან თავ სე ბუ ლია 18 974 ნა გავ შემ კრე ბი კონ

ტეი ნე რი. მერიამ შეი ძი ნა თა ნა მედ რო ვე ტი პის დამ ხმა რე სა

შუა ლე ბე ბი, რა თა თბილისის პარკები და ბაღები უფრო ეფექ

ტიანად  და სუფ თა ვდეს. 

ქა ლაქ ში პირ ვე ლად მოეწ ყო ინერ ტუ ლი (სამ შე ნებ ლო) 

ნარ ჩე ნე ბის 2 ნა გავ საყ რე ლი. 

თბი ლი სის სა ყო ფაც ხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის ნა გავ საყ რელ 

პო ლი გონ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოსაგ ვა რე ბლად, 

„თბილ სერ ვის ჯგუფ მა“ 2016 წლის აგ ვის ტო ში სამ შე ნებ ლო სა

მუ შაოე ბი დაიწ ყო. სა ტენ დე რო პი რო ბე ბის თა ნახ მად, სამ შე

ნებ ლო სა მუ შაოე ბი შეს რულ დე ბა ეტა პობ რი ვად. სამ შე ნებ ლო 

სა მუ შაოე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სუ ნის პრობ ლე მა, რო მე

ლიც ნო რიოს და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბას აწუ ხებ

და, აღ მოიფ ხვრე ბა. 

ორი წლის გან მავ ლო ბა ში „თბილ სერ ვის ჯგუ ფი“ სტა ბი ლუ

რად ახორ ციე ლებს ქა ლა ქის სხვა დას ხვა უბ ან სა და შე მო გა

რენ ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი უკა ნო ნო ნა გავ საყ

რე ლე ბის გაწ მენ და სა და ლიკ ვი და ციას. გაწ მენ დი ლია სა საფ

ლაოე ბი, ხე ვე ბი, გზის პი რე ბი, ხი დე ბის ქვე შა ტე რი ტო რიე ბი, 

ფერ დო ბე ბი.
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2016 წლის მაისიდან შპს „თბილ სერ ვის ჯგუფ ის“ ვალ დებულებაში 

შედის დედაქალაქის ცენ ტრა ლუ რი პარ კების და სუფ თა ვე ბა და მოვ-

ლა- პატ რო ნო ბა. 

დაი გო მწვა ნე გა ზო ნი, გან თავ სდა დე კო რა ტიუ ლი ბუჩ ქე ბი, მოეწ ყო 

საყ ვა ვი ლე თარ გე ბი, დაი კი და საყ ვა ვი ლე ქოთ ნე ბი, მოეწ ყო ახა ლი 

სარ წყა ვი სის ტე მა, დარ გუ ლია სხვა დას ხვა ჯი შის მა რად მწვა ნე ხეე ბი 

და მრა ვალ წლია ნი მცე ნა რეე ბი.

შპს „თბილ სერ ვის ჯგუ ფი“ ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი შად რევ ნე ბის  რე კონ-

სტრუქ ციას ახორ ციე ლებს.
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თბი ლი სის მე რიამ 2015 წელს დაიწყო დე და ქა ლა ქის გარე გა ნა-

თების ქსელის ენერ გო დამ ზო გავ სისტემაზე გადაყვანა. პროექ ტის 

ფარ გლებში, თბი ლი სის რამ დე ნი მე უბან ში უკ ვე და მონ ტა ჟე ბუ ლია  

LED-სანათები. 

გა რე გა ნა თე ბის ქსე ლი მოეწ ყო იმ უბ ნებ ში, სა დაც გა ნა თე ბა 

დღემ დე არ არ სე ბობ და: ავ ჭა ლა, დი დი დი ღო მი, ივერ თუ ბა ნი.

15-მდე ობიექ ტზე და მონ ტაჟ და მხატ ვრუ ლი მი ნა თე ბა. 
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gamwvaneba
2014-2016 წლე ბ ში მოეწ ყო 82 ახა ლი სკვე რი და რეა ბი ლი ტა-

ცია ჩაუ ტარ და 343-ს. დე და ქა ლა ქის მას შტა ბით, დარ გუ ლია 

560 000 ხე- მცე ნა რე. 75 მისამართზე განხორციელდა სარწყავი 

ქსელის რეაბილიტაცია.
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თბი ლი სის მას შტა ბით, სხვა დას ხვა ტე რი ტო რია ზე გან ხორ

ციელ და 10 (სკვე რე ბი, მწვა ნე თარ გე ბი, ბა ღე ბი) გამ წვა ნე ბუ

ლი ობიექ ტის სრუ ლი რეა ბი ლი ტა ცია, ასე ვე, დენ დრო ლო გიუ

რი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და სა ჭი როე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

სხვა დას ხვა სა ხის სა მუ შაოე ბი, მათ შო რის: 

• მდ. ვე რეს ხეო ბა ში ჭ. ამი რე ჯი ბის გზატ კე ცი ლის გა ყო ლე

ბა ზე დაირ გო 4643 მცე ნა რე. აქედან 495 მა ღალ ტა ნო ვა ნი 

(3 მდან 4 მმდე) ფოთ ლო ვა ნი სა ხეო ბა (დე კო რა ტიუ ლი 

ტყე მა ლი, რო ბი ნია, ალ ბი ცია, სო ფო რა, ირ მის რქა), 2388 

მა ღალ ტა ნო ვა ნი წიწ ვო ვა ნი სა ხეო ბა (ლეი ლან დის კვი პა

რო სი და არი ზო ნის კვი პა რო სი) და 1760 წიწ ვო ვა ნი ბუჩ

ქო ვა ნი მცე ნა რე (სხვა დას ხვა სა ხის ტუიე ბი და გარ თხმუ

ლი ღვიე ბი). 

• თბი ლის ში მდე ბა რე 18 სხვა დას ხვა ობიექ ტზე მოეწ ყო ახა

ლი თარ გე ბი; დარ გუ ლია 12 სა ხეო ბის 1496 დე კო რა ტიუ ლი 

ბუჩ ქი. 

• თბი ლის ში სხვა დას ხვა ობიექ ტზე და მონ ტაჟ და 177 სა პარ კე 

სკა მი და 304 დე კო რა ტიუ ლი სა ნაგ ვე ურ ნა.
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ლი და რეს ტავ რა ცია ჩაუტარდება ის ტო რიუ ლ ძეგ ლე ბს.

მო წეს რიგ და ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბი და უბ ნე ბი, დე კო

რა ტიუ ლი ბე ტო ნი დაი გო ბა ღის ცენ ტრა ლურ ტუ რის ტულ გზებ

ზე, ჩან ჩქე რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე. აღ დგა ის ტო რიუ ლი 

ქან და კე ბე ბი არ ბო რე ტუმ სა და წიწ ვო ვან მცე ნა რე თა კო ლექ

ციის ტე რი ტო რია ზე არ სე ბულ დე კო რა ტიულ აუ ზებ ში.

მერ ქნიან მცე ნა რე თა კო ლექ ცია შეი ვ სო 150 ახა ლი ეგ ზემ

პლა რით. წლის ბო ლომ დე მომ ზად დე ბა ბა ღის ტე რი ტო რიის 

ტო პოგ რა ფიუ ლი რუ კა და მა სა ლე ბი მცე ნა რე თა კო ლექ ციის 

სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ციი სათ ვის. 

რე მონ ტი ჩაუ ტარ და ბა ღის ორან ჟე რეას, ბიბ ლიო თე კის 

წიგ ნსა ცავს და მცე ნა რე თა დაც ვის ლა ბო რა ტო რიას. 

• დარ გუ ლია 610 000 (17 ლოტ ზე) ცა ლი სხვა დას ხვა ჯი შის ზაფ

ხუ ლის ყვა ვი ლი.

• დაი გო 12028 კვ.მ რუ ლო ნუ რი გა ზო ნი: სა ბურ თა ლო

ზე, მთაწ მინ და ზე, დი დუ ბე ჩუ ღუ რეთ ში, ისა ნი სამ გორ ში, 

გლდა ნი ნა ძა ლა დევ ში, ვე რეს ხეო ბა ში, მარ ჯვე ნა სა ნა პი

რო ზე, სას ტუმ რო „ამ ბა სა დო რის“ მიმ დე ბა რედ.

• 3 ობიექ ტზე გან ხორ ციელ და 371,71 გრძი ვი მეტ რი დე კო რა

ტიუ ლი ღო ბის მონ ტა ჟი.

2015 წელს დაიწ ყო თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის რე კონ

სტრუქ ცია რეს ტავ რა ცია. პროექ ტი რამ დე ნი მე კომ პო ნენტს 

მოი ცავს: გან ხორ ციე ლდე ბა რამდენიმე ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ

ლი პროექ ტი, კე თილ მოეწ ყო ბა ბა ღის ის ტო რიუ ლი ნა წი 
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`axali tfilisi~
2015 წლი დან „თბი ლი სის გან ვი თა რე ბის ფონ დი“ ახორ ციე ლებს პროექტს 

„ა ხალი ტფი ლისი“, რომ ლის მი ზა ნია თბი ლი სის მდი და რი ის ტო რიულ -კულ-

ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, აღ დგე ნა- რეს ტავ რი რე ბა და ეკო-

ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბა- გან ვი თა რე ბა. პროექ ტი უზ რუნ ველ ყოფს მტკვრის 

ორი ვე სა ნა პი რო ზე დი დი ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტის შექ მნა- გან ვი თა რე ბას.
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დავით აღმაშენებლის გამზირი

I ეტა პის სა მუ შაოე ბის ძი რი თა დი ნა-

წი ლი დასრულდა. და ვით აღ მა შე-

ნებ ლის გამ ზირ ზე მარ ჯა ნიშ ვი ლის 

მოედ ნი დან – ზაარ ბრიუ კე ნის მოედ-

ნამ დე რესტავრაცია-რეაბილიტაცია 

47 ის ტო რიულ შე ნო ბას ჩაუ ტარ და, 

რო მელ თა შო რის 38 კულ ტუ რუ ლი მე-

მ კვიდ რეო ბის ძეგლია. გარ და ამისა, 

გამ ზი რის ამ ნაწილში, მთლია ნად გა-

მოიც ვა ლა საინ ჟინ რო-სა კო მუ ნი კა-

ციო ქსელები. 
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• 47მდე ის ტო რიულ შე ნო ბა ზე დას რულ და მხატ

ვრულდე კო რა ტიუ ლი დე ტა ლე ბის რესტავრაცია; 

• 43 მი სა მარ თზე შეიც ვა ლა კარფანჯარა და ვიტრა

ჟები; რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და ქუ ჩის მხა რეს გა მა

ვალ ყვე ლა აივანს; 

• 42 მი სა მარ თზე რეს ტავ რი რე ბუ ლია სა დარ ბა ზოს კა

რე ბი და ჭიშკრები; 

• 37 მი სა მარ თზე არ სე ბუ ლი ის ტო რიუ ლი შე ნო ბა კონ

სტრუქ ციუ ლად გამაგრდა;

• 38 სახ ლის ძვე ლი სა ხუ რა ვი შეიც ვა ლა შე სა ბა მი სი 

ფე რის ახა ლი თუ ნუ ქის მა ღა ლი ხა რის ხის მა სა ლით; 

• დას რულ და აღ მა შე ნებ ლის N36ში მხატ ვრუ ლი სა

დარ ბა ზოს რეს ტავ რა ცია და N26ში აღ მო ჩე ნი ლი 

სა დარ ბა ზოს მხატ ვრო ბის კონსერვაცია; 

• გამ ზირ ზე მთლია ნად შეიც ვა ლა სას მე ლი წყლის 

მი წო დე ბის ცენ ტრა ლუ რი მი ლი და სა კა ნა ლი ზა ციო 

და სა ნიაღ ვრე ქსელები, გა კეთ და მა ნამ დე არარ

სე ბუ ლი სად რე ნა ჟე სისტემა, გა მოიც ვა ლა გაზ მო მა

რა გე ბის ქსე ლი და მა ღა ლი ძაბ ვის გაყვანილობა; 

შე ნო ბე ბის სა რეს ტავ რა ციო სა მუ შაოე ბი 47ვე მი

სა მარ თზე სრულ ყო ფი ლად გან ხორ ციელ და. 

• სა კო მუ ნი კა ციო სა მუ შაოე ბის დას რუ ლე ბის შემდეგ, 

და ვით აღ მა შე ნებ ლის გამ ზირ ზე კე თილ მოწ ყო ბის 

სა მუ შაოე ბი ორ  საავ ტო მო ბი ლო და სა ფეხ მავ ლო  

ზო ნა ში გან ხორ ციელ და.
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პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარ გლებ ში დაიწ ყო ლა დო 

გუ დიაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის მოე დნი სა და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო

რიის რეა ბი ლი ტა ციის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შაოე ბი. ავა რიუ

ლი სახ ლე ბი დროე ბით გა მაგ რდა და დაიწ ყო საინჟინრო

საკომუნიკაციო ქსე ლე ბის რეა ბი ლი ტა ცია, რო მე ლიც 2016 

წლის ბო ლომ დე დასრულდება. 

•  ღვი ნის აღ მარ თზე N1, 3, 5, 7, და N8ში მდე ბა რე ის ტო რიულ 

სახ ლებს სრუ ლი  რეა ბი ლი ტა ცია ჩაუ ტარ და.  

• კა ლაუ ბან ში სხვა დას ხვა მი სა მარ თ ზე გან ხორ ციელ და სა

რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბი, მათ შო რის:  

• თუ მა ნია ნის ქუ ჩა N1 და N3ში დას რულ და ის ტო რიუ ლი 

სახ ლე ბის სამ შე ნებ ლო სა რეა ბი ლი ტა ცო სა მუ შაოე ბი. 
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• ბეთ ლე მის ქუ ჩა N10ში საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლის მშე ნებ ლო

ბა მიმ დი ნა რეობს და წლის ბო ლომ დე დას რულ დე ბა. 

• თუ მა ნია ნის 2 ჩი ხი N3ში სრულ დე ბა საც ხოვ რე ბე ლი სახ

ლის რეა ბი ლი ტა ცია. 

• თბი ლი სის გან ვი თა რე ბის ფონ დმა შალ ვა და დია ნის ქუ ჩა 

N32სა და N34ში უძ ვე ლე სი ის ტო რიუ ლი სახ ლე ბის სა რეს

ტავ რა ციო სა მუ შაოე ბი დაიწყო. შე ნო ბებს სრუ ლი გა მაგ რე

ბა ჩაუტარდება, შე ნარ ჩუნ დე ბა ის ტო რიუ ლი დეტალები, 

აივნები, პირ ვან დე ლი სა ხით აღ დგე ბა გა რე და ში და ეზოს 

ფასადები, შეიც ვლე ბა კარფანჯრები და სახურავები, 

მთლია ნად გა მოიც ვლე ბა ძვე ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსელები. 

• აღ დგე ნი ლია კოს ტა ხე თა გუ რო ვის N7ში მდე ბა რე ის ტო

რიუ ლი შე ნო ბა. 

• პროექ ტ „ა ხა ლი ტფი ლი სის“ ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რეობს 

უზ ნა ძის N13ში მდე ბა რე მე დი ცი ნის მუ ზეუ მის რეს ტავ რა

ცია რეა ბილ ტა ცია, რო მე ლიც წლის ბო ლომ დე დას რულ

დე ბა. უზ ნა ძის ქუ ჩა N4ში ასე ვე ბო ლო ეტაპ ზეა ის ტო რიუ

ლი შე ნო ბის რეა ბი ლი ტა ცია. 
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თბი ლი სის მე რიის პროექ ტი  

აქ ტიუ რი ცხოვ რე ბის მოყ ვა რულ თათ ვის

„სა რეკ რეა ციო ზო ნე ბის მოწ ყო ბა გან ვი თა რე ბის პროგ

რა მის“ ფარ გლებ ში, თბი ლი სის გან ვი თა რე ბის ფონ დმა ლი

სის ტბა ზე ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 3 კმ სიგ რძის წრიუ ლი 

სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კი მოაწ ყო. ახალ სა ფეხ მავ ლო ბი ლიკ

ზე „თბილ სერ ვის ჯგუფ მა“ თა ნა მედ რო ვე გა ნა თე ბის სის ტე მა 

და ურ ნე ბი დაა მონ ტა ჟა. პროექ ტი თბი ლი სელებისთვის და 

ქალაქის სტუმ რე ბის თვის აქ ტიუ რი დას ვე ნე ბის და ცხოვ რე ბის 

ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით გან ხორ

ციელ და.
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transporti
სექ ტემ ბრი დან თბი ლის ში ეტა პობ რი ვად ახა ლი, ევ-

როს ტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი, ადაპ ტი რე ბუ ლი და 

ეკო ლო გიუ რად სუფ თა საწ ვავ ზე მო მუ შა ვე MAN-ის 

ავ ტო ბუ სე ბი შე მო ვა.
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თბი ლი სის მე რია „ევ რო პის რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი

თა რე ბის ბან კის“ (EBRD) და ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით ავ

ტო პარკს 2017 წლის თე ბერ ვლამ დე 143 ერ თეუ ლი „Man Truck 

and Bus AG“ის ავ ტო ბუ სით გა ნაახ ლებს. 

თბი ლი სის მე რია ავ ტო ბუ სე ბის პარ კის გა ნახ ლე ბა სა და 

გაზ რდას ყო ველ წლიუ რად გეგ მავს. 2016 წლის ივ ლის ში 

მას შტა ბუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტის – მუ ნი ცი პა

ლუ რი ავ ტო ბუ სე ბის ავ ტო ბა ზის მშე ნებ ლო ბა დაიწ ყო. ავ

ტო პარ კი ევ როს ტან დარ ტებ ზე მორ გე ბუ ლი ობიექ ტე ბით 

მუ ნი ცი პა ლურ ავ ტო ბუ სებს სრულ ყო ფილ მომ სა ხუ რე ბას 

გაუ წევს.  პროექ ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შემ დე გი ობიექ

ტე ბის მშე ნებ ლო ბა: ად მი ნის ტრა ციუ ლი შე ნო ბა, პა ნო რა მუ

ლი ხი დი და გამ შვე ბი პუნ ქტი, სერ ვის ცენ ტრე ბი, საწ ვავ გა

სა მარ თი და გაზ გა სა მარ თი სად გუ რე ბი, სამ რეც ხაოე ბი და 

სხვა დამ ხმა რე ობიექ ტე ბი. ავ ტო ბა ზა 377 ავ ტო ბუ სის პარ კი

რე ბას ით ვა ლის წი ნებს.
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თბი ლი სის მეტ რო ში დაიწ ყო ვა გო ნე ბის მო დერ ნი ზა ცია. 

მო დერ ნი ზე ბუ ლია 4 ვა გო ნი. კა პი ტა ლუ რად შე კეთ და 8 ვა გო

ნი, წლის ბო ლომ დე დას რულ დე ბა 4 ვა გო ნის მო დერ ნი ზა ცია. 

თბი ლის ში 700 ახა ლი, თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა

ბა მი სი მო საც დე ლი მონ ტაჟ დე ბა. ქა ლა ქის სხვა დას ხვა უბან

ში 100 „ნორ მალ“, 350 „მე დიუმ“ და 250 „პრე მიუმ კლა სის“ 

მო საც დე ლე ბი ეწ ყო ბა, საი და ნაც 100 LED ეკ რა ნე ბით აღი ჭურ

ვე ბა. ამ ჟა მად 200 მო საც დე ლი თბი ლი სის სხვა დას ხვა უბ ან ში 

უკ ვე და მონ ტა ჟე ბუ ლია. 
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2016 წელს დაიწ ყო კუს ტბის სა ბა გი როს რე კონ სტრუქ

ცია. ჭავ ჭა ვა ძის ქუ ჩი დან კუს ტბა ზე მოხ ვედ რა 6 წუთ ში იქ ნე

ბა შე საძ ლე ბე ლი. კუს ტბის სა ბა გი რო გაიხ სნა 1965 წელს და 

50 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მარ თუ ლად მუ შაობ და. ფუნ ქციო

ნი რე ბა შეწ ყვი ტა 2009 წელს. გა ნახ ლე ბუ ლი სა ბა გი რო დღის 

გან მავ ლო ბა ში 3 500 მგზავ რის გა დაყ ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბას 

იძ ლე ვა. იგი ადაპ ტი რე ბუ ლია შშმ პი რე ბი სათ ვის; ვა გო ნე ბი 

აღ ჭურ ვი ლია ვე ლო სი პე დის ჩა მო სა კი დი მოწ ყო ბი ლო ბით. 

შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ცო ბე ბის მარ თვის 5-პუნ ქტია ნი  
სა მოქ მე დო გეგ მა. ერ თ-ერ თი პრიო რი ტე ტუ ლი  
მი მარ თუ ლე ბაა მი წის ქვე შა და მი წის ზე და  
მრა ვალ სარ თუ ლია ნი ავ ტო სად გო მე ბი სა და  
პარ კინ გის ად გი ლე ბის შექ მნა. 
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sabavSvo baRebi
2014-16 წლებ ში თბი ლის ში აშენ და 7 ახა ლი და აღ დგა სა მი სა ბავ შვო ბა-

გა- ბა ღი. 2016 წელს თბი ლისს კი დევ 10 ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი შეე მა ტე ბა, 

ამასთან, 2017 წლისთვის მზადდება 13 ახალი საბავშვო ბაღის პროექტი.  

ყვე ლა ახა ლი ბა ღი ენერ გოე ფექ ტუ რი და გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი როე-

ბის მქო ნე მოს წავ ლეებ ზე მორ გე ბუ ლი იქ ნე ბა.  გამწვანდა საბავშვო 

ბაღების ეზოები, მოეწყო სათამაშო მოედნები.
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სხვა დას ხვა სა ხის სა რე მონ ტო სა მუ შაოე ბი გან ხორ ციელ და 

145მდე სა ბავ შვო ბა გა ბაღ ში; მოეწ ყო და გა ნახ ლდა სვე ლი წერ

ტი ლე ბი და სამ ზა რეუ ლოე ბი. თბი ლი სის ყვე ლა სა ბავ შვო ბა გა 

ბაღ ში და მონ ტაჟ და ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მე ბი. 80 სა ბავ

შვო ბა გა ბაღ ში მოეწ ყო სპორ ტულ გა სარ თო ბი მოედ ნე ბი. 

მიმ დი ნა რეობს ავა რიუ ლი ბა ღე ბის გა მაგ რე ბა რე კონ

სტრუქ ციის სა მუ შაოე ბი. 41 სა ბავ შვო ბა ღის ძველ შე ნო ბა ზე 

და მონ ტაჟ და პან დუ სე ბი. 

სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბა ში სრუ ლად 

არის მო წეს რი გე ბუ ლი ხა რის ხია ნი და ჯან სა ღი კვე ბის სა კით

ხი. ყვე ლა ბა ღის თვის შე მუ შავ და ერ თნაი რი მე ნიუ. და წე სე ბუ

ლე ბა ში სტა ბი ლუ რად ხდე ბა კვე ბის პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხის 

მო ნი ტო რინ გი.  თბი ლი სის ბა გა ბა ღებ ში 1200ზე მე ტი ახა ლი 

სა მუ შაო ად გი ლი შეიქ მნა. 2016 წლის თე ბერ ვლი დან თბი

ლი სის სა ბავ შვო ბა გა ბა ღებ ში და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სე ბი 

520%ით გაი ზარ და. სა ბავ შვო ბა ღის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტი უფა სო გახ და. 

2016 წლის 1 თე ბერ ვლი დან ფსი ქო ლო გის, ლო გო პე დი სა 

და სპე ცია ლუ რი პე და გო გის შტა ტი თბი ლი სის ყვე ლა სა ბავ

შვო ბაღს დაე მა ტა. 
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ganaTleba da sporti
მა გის ტრა ტუ რის მა ღა ლი აკა დე მიუ რი მოს წრე ბის სტუ დენ ტე ბი 2015 წლი-

დან თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტი პენ დიას იღე ბენ.  2014-2016 წლებში 

დედაქალაქში მოეწყო 17 ახალი სპორტული მოედანი, რეაბი ლი ტაცია 

ჩაუტარდა 294-ს. გაიხსნა პარასპორტის განვითარების სპორტული ცენტრი. 

2017 წელს თბილისში რაგბის ახალი სავარჯიშო კომპლექსი გაიხსნება.
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2015 წელს თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტი პენ დია მოი

პო ვა 82მა წარ მა ტე ბულ მა სტუ დენ ტმა, ხო ლო 2016 წელს 

თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტი პენ დია 67 წარ მა ტე ბულ სტუ

დენტს გა დაე ცა.

შე მუ შავ და სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი სტუ დენ ტე ბის და ფი

ნან სე ბის ახა ლი წე სი.  და ფი ნან სდა 3 307 სტუ დენ ტი. 

სპორ ტის სხვა დას ხვა სა ხეო ბაში 20142016 წელს და ფი ნან

სდა 18 წლამ დე ასა კის 994 წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნი.

„ინ კლუ ზიუ რი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის” პროგ რა მის 

ფარ გლებ ში, მე რიამ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

მოს წავ ლეე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ

რე ბა დაიწ ყო. ამ დროი სათ ვის 8 მიკ როავ ტო ბუ სი გან სა კუთ

რე ბუ ლი სა ჭი როე ბის მქო ნე მოს წავ ლე თა უსაფ რთხო ტრან

სპორ ტი რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
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2015 წელს თბი ლის მა უე ფა-ს სუ პერ თასს უმას პინ ძლა. 

ღო ნის ძიე ბის ფარ გლებ ში „დი ნა მო არე ნას“ სრუ ლი რეა-

ბი ლი ტა ცია გან ხორ ციელ და და თა ნა მედ რო ვე სტან-

დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მოეწ ყო. არე ნა სრუ ლად არის 

ადაპ ტი რე ბუ ლი შშმ პი რე ბის თვის, და ნერ გი ლია ტიფ ლო-

კო მენ ტი რე ბის სის ტე მა. 
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2015 წელს პა რას პორ ტის გან ვი თა რე ბის სპორ ტუ ლი 

ცენ ტრი გაიხ სნა, რო მე ლიც ამიერ კავ კა სიის მას შტა-

ბით ერ თა დერ თი შშმ პი რებ ზე სრუ ლად ადაპ ტი რე-

ბუ ლი პა რას პორ ტუ ლი არე ნაა.

ცენ ტრში ფუნ ქციო ნი რებს მოე და ნი, საწ ვრთნელ სა რეა

ბი ლი ტა ციო დარ ბა ზი, სა რეა ბი ლი ტა ციო აუ ზი, სატ რე ნა ჟო რო 

თე რა პიუ ლი კუთ ხე. ამ ჟა მად პა რას პორ ტის 9 სა ხეო ბა ში 100 

სპორ ტსმე ნი გა დის მზა დე ბას. ისი ნი რე გუ ლა რუ ლად მო ნა წი

ლეო ბენ საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ შე ჯიბ რე ბებ ში.
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რეა ბი ლი ტა ცია ჩაუ ტარ და 

• ვე რის პარ კში მდე ბა რე კა ლათ ბურ თის სა სახ ლეს;

• ა(ა )იპ „ქ. თბი ლი სის მე რიის ვ. კა ჭა რა ვას სა ხე ლო ბის 

ფრენ ბურ თის ოლიმ პიუ რი მზა დე ბის სპორ ტულ ცენტრს“;

• ა(ა )იპ „თბი ლი სის მე რიის ოლიმ პიუ რი მზა დე ბის კომ პლექ

სურ სპორ ტულ ცენტრს“.

სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, 

დიღ მის ჭა ლებ ში აშენ და: ტან ვარ ჯი შის არე ნა, ფრენ ბურ თის 

არე ნა, მძლეოს ნო ბის არე ნა, სას ტუმ რო „მო ხა ლი სე“, ჩოგ

ბურ თის კორ ტე ბი.

რაიო ნუ ლი გამ გეო ბე ბის მიერ მოეწ ყო 17 ახა ლი სპორ ტუ

ლი მოე და ნი და რეა ბი ლი ტა ცია ჩაუ ტარ და 294ს.

2015 წელს  თბი ლის მა უმას პინ ძლა 36 საერ თა შო რი სო ღო ნის ძიე ბას  
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2017 წელს თბი ლის ში საერ თა შო რი სო სტან დარ

ტე ბის შე სა ბა მი სი რაგ ბის ახა ლი სა ვარ ჯი შო კომ

პლექ სი გაიხ სნე ბა. აშენ დე ბა ოთ ხი მოე და ნი: ერ თი 

ბუ ნებ რივ სა ფა რია ნი, ორი ხე ლოვ ნუ რი და ერ თიც 

ქვი შის. მოეწ ყო ბა სა ვარ ჯი შო დარ ბა ზი, რო მე ლიც 

სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რით, საშ ხა პეე ბი თა და გა სახ

დე ლით აღი ჭურ ვე ბა. პროექ ტი 1000 გულ შე მატ კი

ვარ ზე გათ ვლილ ტრი ბუ ნას ით ვა ლის წი ნებს. 

თბი ლი სის 10ვე რაიო ნის 24 სკვერ ში გა რე  გა მო ყე ნე ბის 

სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და მონ ტაჟ და. 
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jandacva  
da socialuri proeqtebi
თბი ლი სის მე რიის ჯან დაც ვი სა და სო ცია ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ქა ლა-

ქო სამ სა ხუ რი 31 პროგ რა მას უწევს ად მი ნის ტრი რე ბას. 2014-2016  წლებში, 

წინასაარჩევნო დაპირების შესაბამისად, 10 ახა ლი პროგ რა მის გან ხორ ციე-

ლე ბა დაიწ ყო.  სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის უმე ტე სო ბის და ფი ნან სე ბა გაი-

ზარ და, ნა წი ლი გაორ მაგ და. 
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თბი ლი სის მე რია 2016 წლის თე ბერ ვლი დან აფი ნან სებს: 

ძუ ძუს კი ბოს (HER2 და დე ბი თი) ად რეუ ლი სტა დიის მკურ ნა

ლო ბის კურსს;  

40 წლამ დე ასა კის ბე ნე ფი ცია რებისთვის ძვლის ტვი ნის 

ტრან სპლან ტა ციას, პოს ტტრან სპლან ტა ციუ რი პე რიო დის მარ

თვას, ტრან სპლან ტა ციის წი ნა კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა სა და მა

ღალ დო ზი რე ბუ ლი ქი მიო თე რა პიის კურ სს.

 2015 წლის ივ ლის ში ამოქ მედ და აუ ტიზ მის სპექ ტრის 

დარ ღვე ვის მქო ნე ბავ შვთა აბი ლი ტა ციის პროგ რა მა და მათ 

კომ პლექ სუ რი თე რა პიის ინ დი ვი დუა ლუ რი სეან სე ბი უფი

ნან სდე ბათ.

C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ციის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარ

გლებ ში, მე რია ახორ ციე ლებს C ჰე პა ტი ტის დიაგ ნოს ტი კის 

პროგ რა მას. ასევე  ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის სა თე მო მომ

სა ხუ რე ბის პროგ რა მას.

ბე ნე ფი ცია რე ბის თვის, რო მელ თა სა რეი ტინ გო ქუ ლა  არ აღე

მა ტე ბა 70 001ს, 2015 წლი დან კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დია გაორ მაგ

და და 500 ლა რი გახ და.  2015 წლი დან სო ცია ლუ რად დაუც ველ 

ოჯა ხებ ში ყვე ლა ახალ შო ბილ ზე ერ თჯე რა დად გაი ცე მა  500ლა

რია ნი დახ მა რე ბა. სო ცია ლუ რად დაუც ველ 18 წლამ დე ასა კის 

შშმპებს 2015 წლი დან 800 ლა რის დახ მა რე ბა დაე ნიშ ნათ.
2015 წლი დან სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი მკვეთ რად შეზ ღუ

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე უსი ნათ ლო პი რე ბი წე ლი
წად ში 900 ლა რის დახ მა რე ბას იღე ბენ.

2015 წლის დე კემ ბრამ დე დე და ქა ლაქ ში არ არ სე ბობ და მიუ სა ფარ თა თავ შე სა ფა რი, 

დე და ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბი დან ერთ წე ლი წად ში სო ფელ დიდ  

ლი ლო ში ფუნ ქციო ნი რე ბა დაიწ ყო 240 ბე ნე ფი ციარ ზე გათ ვლილ მა თავ შე სა ფარ მა. 
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100 წელს მიღ წეულ და გა და ცი ლე ბულ პირ თა დახ მა რე ბა 
გაი ზარ და და 1000 ლა რი გახ და. 

ფა შიზ მზე გა მარ ჯვე ბის დღეს თან და კავ ში რე ბით, მეო რე მსოფ
ლიო ომის ვე ტე რა ნე ბი და მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლე ბი ერ თჯე რა დ 
ფი ნან სუ რ დახ მა რე ბას იღე ბენ 600 და 300 ლა რის ოდენობით. 

სო ცია ლუ რად დაუც ველ ოჯა ხებ ზე მე3, მე4, მე5 და მე ტი 
შვი ლის და ბა დე ბის თვის ერ თჯე რად მა ტე რია ლურ დახ მა რე ბას 
გას ცემს. მე3 ახალ შო ბილ ზე  800 ლა რი; მე4 ახალ შო ბილ ზე – 
1000 ლა რი;  მე5 და ყო ველ შემ დეგ ახალ შო ბილ ზე 1500 ლა რი.

მე რია აფი ნან სებს: ზაფხულში კუ რორ ტებ ზე 3დან 21 წლამ
დე ასა კის შშმ  პი რე ბის დას ვე ნე ბას; 1016 წლის ბავ შვთა და მო
ზარ დთა კულ ტუ რულგა მა ჯან სა ღე ბე ლი სა ზაფ ხუ ლო ბა ნა კე ბის 
პროგ რა მას; სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი ბავ შვე ბის ხე ლოვ ნე ბის, 
სპორ ტულ სკო ლებ სა და სა ცუ რაო აუ ზებ ში უფა სო სწავ ლე ბას.

თბი ლი სის მე რია ახორ ციე ლებს შინ მოვ ლის თა ნა და ფი
ნან სე ბის პროგ რა მას. 
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20142016 წლებ ში გაიხ სნა ახა ლი, სას წრა ფო სა მე დი

ცი ნო ცენ ტრი, რო მე ლიც ვარ კე თი ლი 3ის მეოთ ხე 

მიკ რო რაიო ნი სა და თბი ლი სის ზღვას თან მდე ბა რე 

ჰუა ლინ გის ცენტრს შო რის არის გან თავ სე ბუ ლი.

• გაიხ სნა და მა ტე ბი თი პუნ ქტე ბი ფო ნი ჭა ლა 3ის და სახ

ლე ბა ში, და ბა კო ჯორ სა და და ბა წყნეთ ში;

• სრუ ლად აღ დგა, გა რე მონ ტდა და აღი ჭურ ვა 2015 წლის 

13 ივ ნი სის  სტი ქიის შე დე გად და ზია ნე ბუ ლი ვა რა ზის ხე

ვი სა და თა მა რაშ ვი ლის და მა კავ ში რე ბელ გზა ზე მდე ბა

რე მე12 რაიო ნუ ლი სამ სა ხუ რი;

• გა რე მონ ტდა და ახა ლი ინ ვენ ტა რით აღი ჭურ ვა ცენ ტრის 

რაიო ნუ ლი სამ სა ხუ რე ბი;

• დაპ როექ ტდა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 

პირ თათ ვის 10 რაიო ნუ ლ სამ სა ხუ რთან მი სას ვლე ლი 

პან დუ სე ბი;

• ცენ ტრმა შეი ძი ნა სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 

19 ახა ლი მან ქა ნა, რო მე ლიც  აღ ჭურ ვი ლია სა მე დი ცი ნო 

გა დაუ დე ბე ლი დახ მა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი უახ ლე

სი მოწ ყო ბი ლო ბე ბით და სრუ ლად შეე სა ბა მე ბა თა ნა

მედ რო ვე ევ რო პულ სტან დარ ტებს; 

• სხვა დას ხვა ტრე ნინ გპროგ რა მით გა დამ ზად და სა მე დი

ცი ნო პერ სო ნა ლი (ACLSის პროგ რა მა – 621 თა ნამ შრო

მე ლი, BLSის პროგ რა მა – 475 თა ნამ შრო მე ლი, ტრა ვმუ

ლი პა ციენ ტის შე ფა სე ბი სა და იმო ბი ლი ზა ციის მე თო დე

ბი  636 თა ნამ შრო მე ლი).
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kultura
თბი ლი სის მე რიის კულ ტუ რის სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რი ად მი ნის ტრი რე ბას 

უწევს 28 პროგ რა მას, რო მელ თა მი ზა ნია დე და ქა ლაქ ში კულ ტუ რის სფე-

როს გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა და  მხარ და ჭე რა.

50

თბილისი 2014-2016



კულ ტუ რის სა ქა ლა ქო სამ სა ხურ მა 2 წლის გან მავ ლო ბა ში 

შემ დე გი ღო ნის ძიე ბე ბი გა ნა ხორ ციე ლა:

•	სა ხე ლოვ ნე ბო სწავ ლე ბა დაუ ფი ნან სდა 4188 მოს წავ

ლეს.

•	თეატრ „გლო ბუსს“, რო მელ საც 8 წლის გან მავ ლო ბა ში 

სა კუ თა რი შე ნო ბა არ ჰქონ და, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე 

უზუფ რუქ ტით კა პი ტა ლუ რი შე ნო ბა გა დაე ცა;

•	დაარ სდა ამიერ კავ კა სია ში პირ ვე ლი ადაპ ტი რე ბუ ლი 

თეატ რი;

•	და ფუძ ნდა ახა ლი პან თეო ნი (მა ხა თას სა მო ნას ტრო 

კომ პლექ სის მიმ დე ბა რედ);

•	დაარ სდა თბი ლი სის თა ნა მედ რო ვე სა ბა ლე ტო და სი;

•	გან ხორ ციელ და მუ ზეუ მე ბის რე ფორ მა და შეიქ მნა მუ ნი

ცი პა ლუ რი მუ ზეუ მე ბის გაერ თია ნე ბა;

•	თბი ლი სის მე რიის „ბიგბენდმა“ ას ზე მე ტი უფა სო კონ

ცერ ტი გა მარ თა;

•	ხორ ციელ დე ბა პროექ ტი „ქალაქიბიბლიოთეკა“, თბი

ლის ში პირ ვე ლი QR ბიბ ლიო თე კა უკ ვე შეიქ მნა;

•	გა ნახ ლდა თბი ლი სის არ ქეო ლო გიუ რი კვლე ვა.
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2 წლის გან მავ ლო ბა ში 500-ზე მე ტი კულ ტუ რუ ლი ღო ნის-

ძიე ბა და ფი ნან სდა, მათ შორის:

• 45 სახელმწიფო, სახალხო, რე ლი გიუ რი დღე სას წაუ ლი;

• 41 საერ თა შო რი სო და გაც ვლი თი კულ ტუ რუ ლი ღო ნის

ძიე ბა;

• თეატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის 

98 პროექ ტი;

• 166 ფესტივალი, კონ კურ სი და საიუ ბი ლეო ღო ნის ძიე ბა;

• სა გა მომ ცემ ლო საქ მია ნო ბი სა და კულტურულსაგან მანა

თლე ბლო 76 პროექტი;

• თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის პო პუ ლა რი ზა ციი სა და შე მოქ

მე დე ბი თი პროექ ტე ბის ხელ შეწ ყო ბის 111 ღო ნის ძიე ბა.
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კულტურა

გაიმართა სა ხალ ხო დღესასწაულები: 

• „თბი ლი სო ბა“, საა ხალ წლო კონ ცერ ტე ბი, „საა ხალ წლო 

ქა ლა ქი“, „ნაძ ვის ხეე ბის ფეს ტი ვა ლი“, 26 მაი სი  და მოუ

კი დებ ლო ბის დღე, „ა ხალ გაზ რდუ ლი LIVE ფეს ტი ვა ლი“, 

ფოლ კლო რუ ლი კონ ცერ ტე ბი, „მუ სი კა ლუ რი ტრან სფორ

მა ციის ორი საუ კუ ნე თბი ლის ში“, გალაკონცერტები.

გაიმართა ფესტივალები:

• თბი ლი სის საერ თა შო რი სო თეატ რა ლუ რი ფეს ტი ვა ლი

• ხე ლოვ ნე ბის საერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი „სა ჩუ ქა რი“ 

(GIFT)

• თბი ლი სის საერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი „პრომეთე“

• საერ თა შო რი სო მუ სი კა ლუ რი ფეს ტი ვა ლი „შემოდგომის 

თბილისი“

• ჯა ნო კა ხი ძის სა ხე ლო ბის საერ თა შო რი სო მუ სი კა ლუ რი 

ფეს ტი ვა ლი

• თბი ლი სის მო დის კვი რეუ ლი

• ფო ტოკ ვი რეუ ლი „ქოლ გა თბი ლი სი ფო ტო“
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2016 წელს თბი ლი სის ან ძა ახა ლი გა ნა თე ბით შეხ ვდა, 

ახა ლი საა ხალ წლი გა ნა თე ბე ბით და ილუ მი ნი ნა ციე-

ბით გა ნათ და თბი ლი სის ცენ ტრა ლუ რი  ქუ ჩე ბიც. არ-

სე ბუ ლი ილუ მი ნა ციე ბი კი, ქა ლა ქის სხვა დას ხვა უბა ნ ში 

გა და ნა წილ და. თბი ლი სის მე რია საა ხალ წლო გა ნა თე-

ბებს წელ საც  განაახ ლებს.
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კულტურა



ვერტიკალური გამწვანება,  „ახალი ტფილისი“ – აღმაშენებლის N59

• დამონტაჟდა მწვანე კედლის კონსტრუქცია 

• კედელზე განთავსდა 350 კალათა, თითოეულში 20მდე სახეობის მცენარეა

• ყველა  კალათას ინდივიდუალურად დაუმონტაჟდა წვეთოვანი სარწყავი სისტემა.
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სარედაქციო ჯგუფი: ნინი მთვარაძე, მარიამ მუმლაძე, მარიამ მეტრეველი, ნათია თაბაგარი, სოფო მაისურაძე.  
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