
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 
 

2 1 0 6 

 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის 
 სალიკვიდაციო  სამუშაოების  ანგარიში 

 



თბილისის მერია 2015 წლის 13-14 ივნისის  

სტიქიის შედეგები 



•

•

•

დაზიანებული  
არეალები 

 
•

•

•

განადგურდა და დაზიანდა 
 

• გვირაბები 
 
• საყრდენი კედლები 
 
• საკომუნიკაციო სისტემები 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურა 

•

•

•

•



დაზიანდა სატრანსპორტო საშუალებები 

კერძო  პირის  
მფლობელობაში 

 

153 

სხვადასხვა  ორგანიზაციის  

 

49 

დაზღვეული 6 

დაუზღვეული 194 

ერთადერთი 
საარსებო  წყარო 

 

40 



თბილისის ზოოპარკი 
სტიქიის  შედეგები 

სტიქიას  ემსხვერპლა 
ცოცხალი  კოლექციის 

დაახლოებით 

სულ 281 ინდივიდი 

50% 

281 

განადგურდა ზოოპარკის 
ინფრასტრუქტურა  



თბილისის მერია მოქალაქეების, ქართული 
და უცხოური კომპანიების 

მხარდაჭერა  

 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქია  



სამოქალაქო სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი 



14 ივნისი 

პირველადი გადაუდებელი ღონისძიება 

• 480 დაზარალებული მოქალაქის სასტუმროში განთავსება და პირველადი  

მოხმარების ნივთების  გადაცემა 

 

• პირველადი  სამედიცინო  დახმარება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

• საკვებით  უზრუნველყოფა 

• გზის გაწმენდითი  სამუშაოები 

• დაკარგულების საძიებო სამუშაოები 

• სხვადასხვა სახის დახმარება 

 

 

 



6 657 014 4 069 740 2 642 472 1 198 000 1 487 575 10 250 000 

მოქალაქეების, ქართული და უცხოური კომპანიების  მხარდაჭერა 

სულ დახმარებისა და შემოწირულობების სახით შეგროვდა - 26 304 801ლარი   

ფიზიკური 
პირები 

უცხო 
ქვეყნებიდან 
მიღებული 

თანხები 

ქართუ 
ჯგუფი  ბანკები 

იურიდიულ
ი 

პირები 

საბიუჯეტო 

ორგანიზაციები 



35 ბინა 

კერძო პირებისა და კომპანიების მხარდაჭერა  

გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს და დაუკანონებელი 

ფართის მესაკუთრეებს  

გადაეცათ 



შესრულებული  

სამუშაოები 

თბილისის მერია 
 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქია  



პირველადი გადაუდებელი აღწერის სამოქმედო არეალი 

მიყენებული ზიანის მიხედვით დადგინდა 

მდინარე ვერეს ხეობა 

1. დატბორვის ზონა 

2. განისაზღვრა კატეგორიები :  

 

• I კატეგორიის ობიექტები  -  

სრულად  განადგურებული 

 

• II კატეგორიის  ობიექტები - 

 ექვემდებარება რეაბილიტაციას 

მომზადდა დასკვნა ადამიანის  
სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის  
რისკის შემცველი არეალების შესახებ 

სტიქიის ზონები 

ჩიქოვანის ქუჩა სვანიძის ქუჩა წყნეთის ხევი 



• სვანიძის ქუჩა 

• წყნეთის ხევის ქუჩა 

• ჩიქოვანის  ქუჩა 

• წყნეთი 

• ბაგები 

• ახალდაბა 

აღწერის და ინვენტარიზაციის შედეგები 

საცხოვრებელი ბინა 



ოჯახების და სულადობის მიხედვით 

უძრავი ქონების საინვენტარიზაციო ბარათი  

დაზარალებული მოსახლეობის აღწერა  
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სტატისტიკა 

დაზარალებული მოსახლეობის აღწერის შედეგი  



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

მიერ დადგენილ იქნა  სტიქიის ზონის კილომეტრნახევრიან 

რადიუსში/ზონაში მდებარე საცხოვრებელი  ფართების საშუალო საბაზრო 

ღირებულება 

შეფასების არეალი 

1 კვ.მ. -ის  საშუალო საბაზრო ღირებულება 

საორიენტაციო თანხა  

1000 აშშ  დოლარის  ექვივალენტი  ლარში 



შემუშავდა დაზარალებულ პირთა (ოჯახების) საცხოვრისით 
უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის 
ფულადი დახმარების გაცემის წესი 

 წესის შესაბამისად განისაზღვრა დაზარალებულებლ პირთა ზიანის ანაზღაურება კატეგორიების 
მიხედვით 
 
I კატეგორია - დაზარალებული პირი (ოჯახი), რომლის საცხოვრებელი სახლი, რომელიც არ 
ექვემდებარება რეაბილიტაციას; 
 
II კატეგორია  - საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. 

 
 

I კატეგორიის დაზარალებულ პირს საცხოვრებელი სახლის/ბინის შესაძენად  გადასაცემი 
ფულადი თანხა  განესაზღვრა განადგურებული ქონების საბაზრო ღირებულების ან ოჯახის 
წევრთა რაოდენობის მიხედვით: 
 

1-2  წევრიანი  ოჯახისათვის                 - 45  კვ.მ.   ღირებულებით; 
3-4  წევრიანი  ოჯახისათვის                  - 65  კვ.მ.  ღირებულებით; 
5-6  წევრიანი  ოჯახისათვის                  - 90  კვ.მ.  ღირებულებით; 
7  და მეტ წევრიანი  ოჯახისათვის     - 110  კვ.მ. ღირებულებით. 

 
 
სტიქიური უბედურების ზონაში მუნიციპალიტეტის მიერ დაზარალებულ პირთა ფულადი 
დახმარების გაცემა, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის მიხედვით ხორციელდება 
დაზარალებული პირის ოჯახის სულადობის გათვალისწინებით, ხოლო თუ დაზარალებული 
პირის ქონების საბაზრო ღირებულება მეტია სულადობის წესით გადასაცემ თანხაზე - ქონების 
საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით. 
 
II კატეგორიის დაზარალებულ პირს (ოჯახი) საცხოვრებელი სახლის/ბინის რეაბილიტაციისათვის, 
გამგეობა გადაურიცხავს თანხას ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. 

დაზარალებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება საოჯახო ნივთების 
შესაძენად:  
 
 

1-2 წევრიანი ოჯახისათვის - 8 000  (რვა ათასი) ლარი; 
3-4 წევრიანი ოჯახისათვის - 8 700  (რვა ათას შვიდასი) ლარი; 
5-6 წევრიანი ოჯახისათვის - 9 400  (ცხრა ათას ოთხასი) ლარი; 
7 და მეტ წევრიანი ოჯახისათვის - 10 500  (ათი ათას ხუთასი) ლარი. 
 

დაუკანონებელი ფართის მქონე დაზარალებული პირების ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება  საცხოვრებელი პირობების  გასაუმჯობესებლად 
 

1-2 წევრიანი ოჯახისათვის -  30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი; 
3-4 წევრიანი ოჯახისათვის - 45 000 (ორმოცთახუთი ათასი)  ლარი; 
5-6 წევრიანი ოჯახისათვის - 60 000 (სამოცი ათასი) ლარი; 
7 და მეტ წევრიანი ოჯახისათვის - 75 000 (სამოცდათხუთმეტი  ათასი)  ლარი. 

პრიორიტეტული ჯგუფები: 
 
ა) დაზარალებული  ოჯახი, რომლის არცერთ წევრს არ გააჩნია საცხოვრებლად უსაფრთხო 
სხვა უძრავი ქონება; 
ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 
დაზარალებულ ოჯახებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 100 000 და ნაკლები სარეიტინგო 
ქულა; 
გ) მრავალშვილიან დაზარალებულ ოჯახებს (18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი); 
დ) დაზარალებულ ოჯახს, რომლის წევრიც არის ორსული ან მეძუძური დედა; 
ე) დაზარალებულ ოჯახს, რომლის წევრიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირი; 
ვ) დაზარალებულ ოჯახს, რომლის ერთ-ერთი წევრი არის ომის ვეტერანი. 



  

I კატეგორია - განადგურებული სატრანსპორტო 

საშუალება, რომელიც არ ექვემდებარება აღდგენას, ან 
ექვემდებარება აღდგენას და სატრანსპორტო საშუალების 
აღდგენის ღირებულება მისი სტიქიამდე არსებული სავარაუდო 
საბაზრო ღირებულების 50%-ზე მეტს შეადგენს; 
 

II კატეგორია - დაზიანებული სატრანსპორტო 

საშუალება რომელიც  ექვემდებარება აღდგენას და 
სატრანსპორტო საშუალების აღდგენის ღირებულება მისი 
სტიქიამდე არსებული სავარაუდო საბაზრო  ღირებულების  50%-
ს და ნაკლებს შეადგენს. 
 
I კატეგორიას მიეკუთვნება, აგრეთვე დაკარგული სატრანსპორტო 
საშუალება, რაზედაც გაცემულია საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს შესაბამისი ცნობა. 
 
II კატეგორიას ასევე მიეკუთვნება დაზიანებული სატრანსპორტო 
საშუალება, რომელიც უკვე აღდგენილია დაზარალებული პირის 
მიერ. 
 

                                                                                                      
სულ 880 291 ლარი 

შემუშავდა სტიქიის შედეგად განადგურებული და 
დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეთათვის  

ფულადი დახმარების წესი 

153 დაზარალებულ პირთა ოდენობა 



 

მათ შორის კანონიერი საფუძვლის 

გარეშე მცხოვრებ 9 პირს გადაეცა 413 

700 ლარი + ბინები 

 

3 პირის  საკუთრებაზე 

მიმდინარეობს 

სამართლებრივი დავა 

5 პირი  ( კანონიერი 
საფუძვლის გარეშე მცხოვრები)   
უარს ამბობს შეთავაზებაზე  180  

000 ლარი + ბინა 
 

I კატეგორიის ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

65 ოჯახს  საცხოვრისის   შესაძენად  

უკვე გადაეცა  

15  665 443  ლარი  



30  366 733  ლარი  

სულ 

დაზარალებული ოჯახების დახმარება 



40 455 977ლარი  

სულ 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა  



დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა  



აღდგა ზოოპარკის ზედა 
ნაწილის 

ინფრასტრუქტურა;   

ბინადართათვის მოეწყო 
დროებითი  ვოლიერები. 
ზოოპარკს 130 ბინადარი 

შეემატება 

სტიქიით 
დაზარალებული 

მეწარმეებისათვის  
დაწესდა საგადასახადო 

შეღავათები, განისაზღვრა 
იაფი სესხის პროგრამა; 

სულ გაიცა   450 000 
ლარის  იაფი სესხი   

3 იურიდიულ პირზე. 

დაფინანსდა 
დაზარალებული პირების 

სწავლის საფასური 
უმაღლესი განათლების 
ყველა საფეხურზე. (ამ 

ეტაპზე განსაზღვრულია  

1 წლის სწავლის 
საფასური.) 



დაზარალებულ 
კომპანიებს  

გადაუვადდათ   
მუნიციპალიტეტისთვის  
გადასახდელი  
დავალიანებები  და 
ეპატიათ 30 000 ლარზე 
მეტი დაკისრებული 
პირგასამტეხლო 

ბავშვიანი ოჯახების კვლევა 
და ბავშვთა საჭიროებების 

აღწერა -  შესაბამისი 
მატერიალურ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფა; ასაკის 

შესაბამისი საკვების 
უზრუნველყოფა; ჩატარდა 

ბავშვთა სამედიცინო კვლევა; 
განხორციელდა 

დასასვენებელი ტურები, 
სპორტული და კულტურულ-

საგანმანათლებლო 
ღონისძიებები, ექსკურსიები 

დაზარალებული 
ბავშვებისათვის 

საქართველოს ბანკების 
ასოციაციისა და  

საქართველოს ეროვნული 
ბანკის მხარდაჭერით 

ჩამოიწერა და 
რესტრუქტურიზაცია  

განხორციელდა  700-მდე 
საბანკო  სესხის 

(ჩამოწერილი თანხების  
ოდენობა- 500 000 ლარზე 

მეტი). 



1. ატმოსფერული ნალექების  მზომი 

მეტეოროლოგიური საგუშაგოები   - 5  
 

2. მდინარეში წყლის დონის მზომი  
ჰიდროლოგიური საგუშაგოები      -  

6 

დამონტაჟდა ქ.თბილისის მერიის მიერ შეძენილი  წინასწარი შეტყობინების (განგაშის) სისტემა 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მდინარე ვერეზე 
განხორციელებული ჰიდრომეტეოროლოგიური 

ღონისძიებები 



სამომავლო გეგმები  

ვერეს ხეობაში 

 

 

თბილისის მერია 
 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქია  



პროექტის სიმბოლური “დამკვეთი” 
 
მოხალისე ახალგაზრდები, რომლებმაც 13 ივნისის ტრაგედიის შემდეგ გამოამჟღავნეს სოლიდარობისა და მოქალაქეობრივი 
პასუხისმგებლობის არნახული მაგალითი 

საგანმანათლებლო ცენტრი სპორტული კომპლექსი ტყე-პარკი 

velo da safexmavlo biliki 

მდინარე ვერეს ხეობის სივრცით ტერიტორიული 
განვითარების კონცეფცია 

 



მიმდინარე და სამომავლო პროექტები 
 



ნაერთი ინფორმაცია 
 



მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის !  


