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მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე სივრცითი მოწყობის სოციო-

ეკონომიკური საფუძვლები, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, 

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და 

თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) 

მხარდაჭერით. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ 

ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას. 



 

1 

სარჩევი 

სარჩევი 1 

1. სივრცითი მოწყობის საფუძვლები 3 

1.1. სივრცითი მოწყობის რაობა და მნიშვნელობა 3 

1.2. სივრცითი დაგეგმვის გამოწვევები მსოფლიოსა და საქართველოში 3 

1.3. სივრცითი მოწყობის მიზნები და ამოცანები 5 

2. სივრცითი დაგეგმარების სისტემები: საქართველოს რეალობა საერთაშორისო 

კონტექსტში 8 

2.1. საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოკლე 

მიმოხილვა 8 

2.2. სივრცითი მოწყობის დონეები 9 

2.3. სივრცითი მოწყობის გეგმების მიმართება განვითარების სხვა სტრატეგიებთან: 

ინტეგრირებული დაგეგმარება 11 

2.4. სივრცით-ტერიტორიული მიდგომა მდგრადი განვითარების მიზნებისადმი (SDG)

 13 

3. სივრცითი დაგეგმარების პრინციპები. კერძო და საჯარო ინტერესები. 15 

3.1. სივრცითი დაგეგმარების პრინციპები ეკონომიკური განვითარებისათვის 15 

3.2. კერძო და საჯარო ინტერესები 17 

3.3. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 18 

3.4. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების როლი სივრცითი მოწყობის 

გეგმების შემუშავებაში 18 

4. არსებული სივრცითი მოწყობის გეგმები 20 

4.1. სივრცითი მოწყობის გეგმების ტიპები და მათი მახასიათებლები 20 

4.2. სივრცითი მოწყობის გეგმების დამუშავების ეტაპები 22 

4.2. საქართველოში არსებული სივრცითი მოწყობის გეგმები და კონცეფციები  - ქ. 

გორის მაგალითის განხილვა 24 

5. დასახლების სივრცითი განვითარების ფორმები და მათი სოციო-

ეკონომიკური მახასიათებლები 25 

5.1. დასახლების სივრცითი სტრუქტურის გავლენა განვითარებაზე 25 

5.2. ფრაგმენტაცია 26 

5.3. ინტენსიფიკაცია 27 

5.5. მიმდებარე დასახლების მიერთება 28 



 

2 

5.6. მონოცენტრულობა და პოლიცენტრულობა 29 

5.7. დაცლა და ჭკვიანი დაცლა (smart shrinkage) 30 

6. კომპაქტური განვითარება 31 

6.1. სიმჭიდროვე 31 

6.2. შერეული ზონირება 32 

6.3. შეკავშირებულობა 33 

7. სივრცითი კომპონენტების გავლენა ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაზე 34 

7.1. უძრავი ქონება, განვითარების კოეფიციენტები, საბინაო სექტორი 34 

7.2. კულტურული მემკვიდრეობა და საქალაქო რეკონსტრუქცია 35 

7.3. საზოგადოებრივი სივრცეები 37 

7.4. შეკავშირებულობა და ტრანსპორტი 40 

8. გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და ელექტრონული რესურსების გამოყენება 

ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად 43 

8.1. სივრცითი მონაცემები და საყრდენი გეგმა 43 

8.2. გეოსაინფორმაციო სისტემების რაობა და მათი როლი სივრცის დაგეგმარებაში 43 

8.3. ელექტრონული რესურსების გამოყენება ბიზნესსა და ინვესტიციებისთვის 44 

9. ზოგადი დასკვნები 46 

 

 

 



 

3 

1. სივრცითი მოწყობის საფუძვლები  

1.1. სივრცითი მოწყობის რაობა და მნიშვნელობა 

სივრცითი მოწყობა, 1  ზოგადად, სხვადასხვა დარგობრივი პოლიტიკის, ხედვის თუ 

სტრატეგიის“ ადგილზე მიბმას” გულისხმობს. ის გამოიყენება როგორც სხვადასხვა 

პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ერთეულის - ქვეყნის, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის, 

ქალაქის, სოფლის, უბნის, ასევე, გეოგრაფიული ერთეულების განვითარების 

უზრუნველსაყოფად. ასეთი ერთეული შეიძლება იყოს აგლომერაცია - რამდენიმე 

დასახლებისა და მათი შემოგარენის ერთიანი არეალი; მდინარის აუზი, ზღვის სანაპირო 

და ა.შ. ან გაცილებით მცირე არეალი, მაგალითად, კონკრეტული უბანი, ერთი ან 

რამდენიმე ქუჩა, პარკი და ა.შ. 

1.2. სივრცითი დაგეგმვის გამოწვევები მსოფლიოსა და საქართველოში 

21-ე საუკუნის ქალაქები, მათი გეოგრაფიული მდებარეობის, ზომისა და ასაკის 

მიუხედავად, მსოფლიო ტენდენციების მუდმივ გავლენას განიცდიან. ქვემოთ მოყვანილია 

                                                 

1 საქართველოს კანონმდებლობა იყენებს ტერმინს “სივრცის დაგეგმარება” ზედა ტანქსონომიური 

დონისთვის (ქვეყნის, ავტონომიური რესპუბლიკის და მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების გეგმები) 

და “ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა” ქვედა დონისთვის (გენერალური გეგმა, განაშენიანების 

გეგმა და განაშენიანები დეტალური გეგმა). თუმცა, სახელმძღვანელოს მიზნებიდან გამომდინარე, 

გამოყენებულია განზოგადებული ტერმინები. მეტი ინფორმაცია: საქართველოს სივრცის 

დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი. 

საქართველოში სივრცის დაგეგმარება შემდეგნაირად განისაზღვრება: 

“საზოგადოების ეკონომიკური (მათ შორის, აგრარული, სამრეწველო, სატრანსპორტო 

და ა.შ.), სოციალური, კულტურული და ეკოლოგიური პოლიტიკის გეოგრაფიული 

ასახვა, რომელიც ვითარდება მრავალმხრივი და მრავალდისციპლინური მიდგომის 

ფარგელბში და უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის შესაბამისა, დაბალანსებულ 

განვითარებას და სივრცის ფიზიკურ ორგანიზებას.” 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების,  

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი 
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ის დემოგრაფიული, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სივრცითი გამოწვევები, 

რომლებიც განსაზღვრავენ დღევანდელ ქალაქებს მსოფლიოში. 

გარემოსთან დაკავშირებული გამოწვევები 

დღეს კაცობრიობის ყველაზე დიდი გამოწვევა არის კლიმატის ცვლილება, რომლით 

გამოწვეული კატასტროფები უფრო ხშირი და უფრო დამანგრეველი იქნება. საგულისხმოა, 

რომ კატასტროფებისაგან მიყენებული ზიანის დიდი ნაწილი უშუალოდ ბუნებრივი 

პირობებით კი არაა გამოწვეული, არამედ იმით, რომ ადამიანთა საქმიანობა არასწორად, 

დაგეგმარების გარეშე მიმდინარეობდა. საქართველოს მრავალფეროვანი გარემო ასევე 

გულისხმობს სხვადასხვა სახის ბუნებრივი კატასტროფების რისკებს, რომელთა შეფასებაც 

სულ უფრო და უფრო რთული ხდება, რადგან, რაც უფრო იცვლება კლიმატი, მით უფრო 

რთულია მისი პროგნოზირება. ამდენად, ბუნებრივი გარემოს გამოწვევების 

გათვალისწინება სივრცითი მოწყობის გეგმების დამუშავებისას არ არის უბრალოდ 

ბუნების დაცვის სიყვარულით განპირობებული ქმედება. ეს არის აუცილებელი, რადგან ამ 

გამოწვევებზე, პირველ რიგში, დამოკიდებულია ადამიანთა როგორც ფიზიკური, ასევე 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სიცოცხლე და, ასევე ეკონომიკური აქტივები, მაგ., უძრავი 

ქონება, ინფრასტრუქტურა და ა.შ. 

დემოგრაფიული გამოწვევები 

ბოლო 50 წლის განმავლობაში, მსოფლიოს მოსახლეობა გაორმაგდა (1974 წელს პლანეტაზე 

4 მლრ ადამიანი ცხოვრობდა, გაეროს გათვლებით, 2023 წელს ეს რიცხვი 8 მლრ იქნება2). 

ამასთან, 2050 წლისთვის მსოფლიო მოსახლეობის 70%-ზე მეტი ქალაქებში იცხოვრებს3. 

საქართველო დღეს საშუალოდ ურბანიზებული ქვეყანაა, სადაც მხოლოდ 58% ცხოვრობს 

ქალაქად 4 . თუმცა, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა კუთხეებში, საქართველოშიც 

ურბანიზაცია არ არის და არ იქნება თანაბარი: ზოგი ქალაქი უკეთ მოიზიდავს 

მოსახლეობას, ზოგი კი შესაძლებელია, დაიცალოს.  

ეკონომიკური გამოწვევები 

გლობალიზაციამ და ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციამ საქართველოს ბევრ ქალაქს 

შეუცვალა ფუნქცია. ამ პროცესმა საქართველოზეც დიდი გავლენა იქონია. შრომის ბაზრის 

ცვლილებამ, შემოსავლების მზარდმა უთანასწორობამ, უმუშევრობისა და სიღარიბის 

მაღალმა მაჩვენებლებმა თავისი დაღი დაასვეს რეგიონებისა და დასახლებების 

განვითარებას. სივრცითი მოწყობის კონტექსტში, ეკონომიკური გამოწვევები, ძირითადად, 

                                                 
2 მოსახლეობის რაოდენობა https://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth 

3 მოსახლების ზრდის პროგნოზი https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revi-

sion-of-world-urbanization-prospects.html 

4 ურბანიზაცია საქართველოში https://forbes.ge/blog/388/gardauvali-urbanizacia-da-mcire-qalaqebis-roli 
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ტერიტორიების გათანაბრების 5  იდეას უკავშირდება, რაც გულისხმობს განვითარების 

პირობების შექმნას ყველა რეგიონისა თუ დასახლებისათვის. ის იზიარებს, რომ 

ადამიანების და ბიზნესების უნარი განვითარდნენ, პირველ რიგში, გულისმობს 

ტერიტორიული უპირატესობების საუკეთესოდ გამოყენებას. რაც, თავის მხრივ, ხელს 

უწყობს ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობის ზრდას.  

როგორც ზემოთ აღწერილიდან ჩანს, ურბანიზაცია შეიძლება იყოს უკეთესი, მდგრადი 

მომავლის კატალიზატორი თუ კი ის სწორადაა მართული, რაც სათანადო გეგმარებას, 

საკანონმდებლო ჩარჩოს და აღსრულების, მათ შორის ფინანსირების მექანიზმებს მოიცავს.   

1.3. სივრცითი მოწყობის მიზნები და ამოცანები 

სივრცითი მოწყობა არის გადამწყვეტი ხელსაწყო რეგიონის, მუნიციპალიტეტის თუ 

დასახლების განვითარების ხედვის თუ სტრატეგიის რეალიზებისათვის. ის 

უზრუნველყოფს კონკრეტული ტერიტორიისათვის ეკონომიკურ, სოციალურ და 

ეკოლოგიურ სარგებელს რადგანაც: 

• ქმნის მყარ და წინასწარ განსაზღვრად გარემოებებს არსებული ბიზნესების 

შენარჩუნებასა და ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად; 

• უზრუნველყოფს განვითარებისგან მიღებული სარგებლის გამოყენებას 

ადგილობრივი თემის სასიკეთოდ; 

• მიმართულია მიწისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრად, ეფექტიან გამოყენებაზე; 

                                                 
5 ტერიტორიული გათანაბრება ან კოჰეზია (Territorial Cohesion) ევროკავშირის რეგიონული და 

ურბანული განვითარების პოლიტიკის ქვაკუთხედია. მეტი ინფორმაციისათვის გაეცანით ევროპის 

სივრცითი დაგეგმარების შესწავლის ქსელის (EPSON) ანგარიშს “ტერიტორია მნიშვნელოვანია 

კონკურენტუნარიანობისა და გათანაბრებისათვის”  

https://www.globalurban.org/ESPON%20Synthesis%20Report.pdf  

სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ამოცანებია: 

საქართველოს მთელი ტერიტორიის და მისი ნაწილების, დასახლებების მოწესრიგება, 

განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა, განსხვავებული დარგობრივი 

ინტერესების შეჯერება და დაგეგმვის სხვადასხვა დონეს შორის შესაძლო 

წინააღმდეგობების დაძლევა, ადამიანის საარსებო გარემოს ჰარმონიული 

განვითარებისათვის პირობების შექმნა. 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

https://www.globalurban.org/ESPON%20Synthesis%20Report.pdf
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• ხელს უწყობს ტერიტორიული უთანასწორობის აღმოფხვრას დასახლებებს, 

მუნიციპალიტეტებს, რეგიონებს თუ ქვეყნებს შორის6; 

სივრცითი დაგეგმარების მნიშვნელობა ხაზგასმულია მგრადი განვითარების ირგვლივ 

შექმნილ თითქმის ყველა საერთაშორისო პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელთაგან 

უმნიშვნელოვანესია ახალი დღის წესრიგი 2030 7 . ასევე, გაეროს ორგანიზაციის 

ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის (UNECE)  (2008) სივრცითი დაგაგემარების 

სახელმძღვანელოში 8  ხაზგასმით მიუთითებს ტერიტორიული დაგეგმარების უნარზე 

წაახალისოს განვითარება თუმცა, თან დაარეგულიროს ის. როგორც მარეგულირებელი 

ხელსაწყო, სივრცითი დაგეგმარება გამოიყენება ამა თუ იმ საქმიანობის ავკარგიანობის 

შესაფასებლად და ნებართვის გასაცემად; ხოლო მისი წამახალისებელი ფუნქციის არსი 

არის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა სათანადო ინფრასტრუქტურის 

თუ სხვა მუნიციპალური სერვისების გარანტირებულად მიწოდების შეფასებით.  

დამატებითი ლიტერატურა: 

                                                 

6 ევროკავშირში სივრცითი მოწყობის და რეგიონული განვითარების სტრატეგიას “გათანაბრების 

პოლიტიკას” ეძახიან, რადგან მისი უმთავრესი მიზანია ევროპის ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის 

სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის აღმოფხვრა მათ შორის ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მეშვეობით. 

7 ახალი დღის წესრიგის შესახებ ინფორმაციისათვის ეწვიეთ: http://sdg.gov.ge/text-page/35 

8 წყარო: Spatial Planning. Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Refer-

ence to Countries in Transition. UNECE 2008 

სივრცითი მოწყობა, როგორც განვითარების მარეგულირებელი: 

საქართველოს კანონმდებლობით, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ან/და 

სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად აუცილებელია შესაბამისი 

უწყებისაგან, კანონით დადგენილი წესით, სამშენებლო ნებართვის აღება. ასეთი 

ნებართვა გაიცემა პროექტის საფუძველზე. თუმცა, კონკრეტული შენობა-ნაგებობის 

პროექტის შესადგენად, ჯერ აუცილებელია იმ პირობების დადგენა, რომელიც მან 

უნდა დააკმაყოფილოს. ასეთი პირობების დადგენა კი მხოლოდ სივრცითი მოწყობის 

გეგმების დამუშავებით არის შესაძლებელი. ამიტომ, ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების პროექტების დაგეგმვისას, აუცილებელია კონსულტაციების გავლა იმ 

მუნიციპალურ სამსახურთან, რომელიც პასუხისმგებელია მშენებლობის ნებართვების 

გაცემაზე. ამით თავს ავარიდებთ პროექტის განხორციელების შეფერხებას. 



 

7 

UN-Habitat (2016). The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for Policy Making.  

https://unhabitat.org/books/the- fundamentals-of-urbanization-evidence-  

base-for-policy-making/   

UN-Habitat (2011). The Economic Role of Cities.  

http://unhabitat.org/books/ economic-role-of-cities/  
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2. სივრცითი დაგეგმარების სისტემები: საქართველოს რეალობა 

საერთაშორისო კონტექსტში 

2.1. საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის 

მოკლე მიმოხილვა 

2019 წლიდან საქართველოში მოქმედებს საქართველოს კანონი “საქართველოს სივრცის 

დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი” (შემდგომში 

კოდექსი), რომელსაც აზუსტებს “ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებები”.  

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

კოდექსი ადგენს:  

ა) საქართველოს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების 

სისტემას, მის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს, აგრეთვე სივრცის 

დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების იერარქიასა და შემადგენლობას, 

მათი შემუშავებისა და დამტკიცების წესებს; 

ბ) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებს და შენობა-ნაგებობის მიმართ 

ძირითად მოთხოვნებს; 

გ) მშენებლობის ნებართვის გაცემის, მშენებლობის ზედამხედველობის, სამშენებლო 

სამართალდარღვევათა ცალკეულ სახეებს, პასუხისმგებლობის ზომებს, სამშენებლო 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული 

წარმოების წესებს. 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 

დებულებები ადგენს: 

ა) სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიებს, აგრეთვე, მათში დასაშვებ შენობა-

ნაგებობის სახეობების ჩამონათვალს; 

ბ) მოთხოვნებს სამშენებლო ტერიტორიების, ფუნქციური ზონებისა და ქვეზონების 

მიმართ; 

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების პარამეტრებს ფუნქციური ზონების და ფუნქციური 

ქვეზონების შესაბამისად და მათი ანგარიშის წესებს; 

დ) განაშენიანების სახეობებს, მიწის ნაკვეთზე განაშენიანებისთვის განსაზღვრული 

არეალების დადგენის წესს; 

ე) მიჯნის ზონების განსაზღვრის და ამ ზონებში შენობა-ნაგებობების განთავსების 

წესებს. 
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გარდა ამისა, სფეროს კანონმდებლობაში ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება არის 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედება, რაც საქართველოს ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულებითაა განპირობებული. მის თანახმად, სივრცის დაგეგმარების 

ისეთი დოკუმენტები, როგორიცაა, მაგალითად, მუნიციპალიტეტის სივრცის 

დაგეგმარების გეგმა და დასახლების გენერალური გეგმა ექვემდებარება გარემოსდაცვით 

სტრატეგიულ შეფასებას. კოდექსი ასევე ადგენს იმ საქმიანობათა ჩამონათვალს, რომლებიც 

ექვემდებარებიან ან, შესაძლოა დაექვემდებარონ გარემოსდაცვით შეფასებას. ასეთებს, 

მაგალითად, მიეკუთვნება 10 ჰა-ზე მეტი განვითარების გეგმა, საკანალიზაციო 

ინფრასტრუქტურა და ა.შ.9 

სივრცითი მოწყობის მომიჯნავე დარგების მარეგულირებელი დოკუმენტებიდან 

განსაკუთრებულად აქტუალურია საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ, რომელიც არეგულირებს ყველა იმ ქმედებას, რომელიც უკავშირდება 

ისტორიული ქალაქის ტერიტორიის თუ კონკრეტული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების განვითარებას. ეს კანონი გასათვალისწინებელია მაშინ, როდესაც ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარება მოიაზრებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩართვას 

ადგილობრივი ტურიზმის, კრეატიული ინდუსტრიებისა თუ სხვა განვითარების 

ხედვებში. 

სივრცითი მოწყობის საკანონმდებლო ჩარჩოს კიდევ ერთ საფეხურს სტანდარტები და 

ტექნიკური რეგლამენტები წარმოადგენს. საქართველოში დღეს მოქმედებს 1989 წლის 

სამშენებლო ნორმები და წესები - “ქალაქთმშენებლობა”, ასევე ევროკავშირში მოქმედი 

სტანდარტები. სტანდარტები აადვილებს სხვადასხვა ტერიტორიისათვის ან/და 

მომსახურებისათვის აუცილებელი მიწის რესურსის გამოთვლას.  

2.2. სივრცითი მოწყობის დონეები  

კოდექსით დადგენილია დაგეგმარების გეგმების იერარქიული სისტემა (იხ. დიაგარამა 1). 

თითოეულ პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ დონეს გეგმის თავისი სახეობა შეესაბამება. 

გეგმები თითოეული დონისთვის განსხვავდება როგორც დეტალიზაციის, ასევე 

საანგარიშო პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით.  ასეთი იერარქია აადვილებს დონეთა 

შორის თავსებადობას, რაც კოდექსით სავალდებულოა. ამასთან, ქვედა დონის გეგმა უნდა 

ითვალისწინებდეს ზედა დონის გეგმას და პირიქით, ზედა საფეხური უნდა 

ითვალისწინებდეს ქვედა საფეხურის საჭიროებებს, შედეგად, დაგეგმარება მიმდინარეობს 

როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასევე ქვემოდან ზემოთ.  

                                                 
9 დეტალური ინფრომაციისათვის თუ რა ქმედებები ექვემდებარება გარემოსდაცვით სტრატეგიულ 

შეფასებას (სგშ) ან გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ), იხილეთ აღნიშნული კოდექსი და 

მისი დანართები. 
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საყურადღებოა, რომ კოდექსით შესაძლებელია მულტიმუნიციპალური გეგმების 

შემუშავებაც, რაც გულისხმობს ორი ან მეტი მომიჯნავე მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიების ან მათი ნაწილების ერთობლივ დაგეგმარებას.  

დიაგრამა #1: სივრცის დაგეგმარების გეგმების იეარქია ადმინისტრაციული ერთეულის მითითებით 

დიაგრამა #2: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგეგმარების გეგმები და მათ დამუშავება- 

დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი მხარეები 

სივრცითი მოწყობის დონეები პირდაპირ დაკავშირებულია ქვეყანაში 

დეცენტრალიზაციის დონესთან. რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ადგილობრივ 

თვითმმართველობას თვითონ გადაწყვიტოს როგორ მართოს ტერიტორია, მით უფრო 

განხორციელებადია ასეთი გეგმები. 
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2.3. სივრცითი მოწყობის გეგმების მიმართება განვითარების სხვა სტრატეგიებთან: 

ინტეგრირებული დაგეგმარება 

კოდექსი ადგენს, რომ სივრცის დაგეგმარება ხორციელდება ინტეგრირებული გეგმებისა 

და დარგობრივი გეგმების მეშევეობით. ის ასევე აზუსტებს, რომ ინტეგრირებული გეგმა 

აერთიანებს სივრცის დაგეგმარების ყველა ძირითად საკითხს. ასეთი კომპლექსური 

მიზანი, რა თქმა უნდა, რთული მისაღწევია. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე 

ფართომასშტაბიანი კვლევა 10  ევროპული ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამამ 

URBACT განახორციელა. მათ დაადგინეს, რომ გეგმების სრული ინტეგრაცია ერთბაშად კი 

არ ხდება, არამედ, სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც არ არის ყველაზე აქტუალური 

                                                 
10 URBACT-ის სტატია ევროკავშირში ინტეგრირებულ გეგმარების წარმატებულობაზე სრულად 

იხილეთ აქ: https://urbact.eu/making-integrated-urban-development-manageable. დამატებითი 

ცნობებისთვის ინტეგრირებული გეგმების სამოქმედო გეგმების შესახებ გაეცანით პუბლიკაციას 

https://urbact.eu/sites/default/files/iapstudy-finalreport.pdf 

ადგილობრივი დონის სივრცითი მოწყობის მოდელი ესტონეთში 

ესტონეთში ქალაქების დაგეგმარება უბნის დონეზე მიმდინარეობს. ასეთი გეგმების დამუშავება 

სავალდებულოა. უბნის გამგეობა, არჩეული გამგებლის ხელმძღვანელობით, პასუხისმგებელია 

ქალაქის მერიასთან ერთად შეიმუშაოს განვითარების გეგმები და ასახოს ისინი უბნის 

გენერალურ გეგმაში. უბნის განვითარების გეგმა წარმოადგენს საყრდენ დოკუმენტს ახალი 

ინვესტორების მოსაზიდად როგორც ინდუსტირული და კომერციული დანიშნულების 

ობიექტების გასავითარებლად, ასევე მუნიციპალური საცხოვრისის სეგმენტის 

გასაძლიერებლად. ამ შემთხვევაში, ქალაქის მმართველობისათვის მთავარ ამოცანას სხვადახვა 

უბანს შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა წარმოადგენს. ამის მისაღწევად, ქალაქის მერია 

ეხმარება ნაკლებად წარმატებულ უბნებს იქ საქალაქო მნიშვნელობის ობიექტების 

განთავსებით. მაგ., რომელიმე მსხვილი უწყების ამ უბანში გადატანით, რითაც იქმნება ახალი 

მიზიდულობის ცენტრი, რაც სხვა სერვისების განვითარებასაც უწყობს ხელს. 

წყარო: ქ. ტალინის მერია  

   

https://urbact.eu/making-integrated-urban-development-manageable
https://urbact.eu/sites/default/files/iapstudy-finalreport.pdf
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დასახლებისთვის, შესაძლოა, თანდათანობით იყოს ინტეგრირებული. თითოეულმა 

დასახლებამ უნდა გააკეთოს სტრატეგიული არჩევანი, თუ რომელი ასპექტების 

ინტეგრირება იქნება უფრო ხეირიანი პირველ ეტაპზე და დროთა განმავლობაში 

გაზარდოს ინტეგრაციის ხარისხი განვითარების მუდმივი მონიტორინგის საფუძველზე. 

ამავე კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა ის ძირითადი 6 ასპექტი, რომელიც 

ინტეგრირებული გეგმის შემუშავებისას უნდა იყოს წარმოდგენილი. 

დიაგრამა #3: ინტეგრირებული სივრცითი მოწყობის გეგმები სხვა დოკუმენტებთან მიმართებაში 

ქ. შომბათელის, უნგრეთი ყოფილი სამხედრო ტერიტორიის განვითარების 

ინტეგრირებული გეგმა 

წყარო: https://urbact.eu/sites/default/files/maps_iap_szombathely.pdf  

ყოფილი სამხედრო ბარაკები, რომელიც ამ მცირე ზომის უნგრულ ქალაქის ცენტრში 

მდებარეობდა, მიუხედავად მათი ისტორიული მნიშვნელობისა, წლების განმავლობაში 

ცარიელი იდგა და ქალაქის ცენტრში არასასურველ “მკვდარ ზონას” წარმოადგენდა. ამავე 

დროს, ქალაქი განიცდიდა გამწვანებული ტერიტიებისა და კულტურული განვითარების 

სივრცეებს. მუნიციპალიტეტმა, რომელიც ამ ტერიტორიის მესაკუთრე იყო, გადაწყვიტა 

ამ ტერიტორიის მრავალფუნქციური განვითარება ინტეგრირებული გეგმის შემუშავების 

გზით. გეგმის შესწავლისას ნახავთ თუ რამდენად მრავალფეროვანია ის ამოცანები, 

რომელიც ამ გეგმამ გადაჭრა. ის აერთიანებს უძრავი ქონების, კულტურული 

მემკვიდრეობის, გამწვანების, დასაქმებისა და კრეატიული ინდუსტრიების, სპორტისა 

და ჯანმრთელობისა და სატრანსპორტო მობილობის საკითხებს.  

https://urbact.eu/sites/default/files/maps_iap_szombathely.pdf
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2.4. სივრცით-ტერიტორიული მიდგომა მდგრადი განვითარების მიზნებისადმი 

(SDG) 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDG), რომლებიც გაერომ 2015 წელს მიიღო, 

განსაზღვრავენ გლობალურ პოლიტიკას 2030 წლამდე 11 . ეს ის პერიოდია, რომლის 

განმავლობაშიც კაცობრიობამ უკიდურესად მკაცრი ზომები უნდა გაატაროს კლიმატის 

ცვლილების შესაჩერებლად და გლობალური უთანასწორობის - სიღარიბის - 

აღმოფხვრელად. 17 მიზანი ჯამში 169 ამოცანას მოიცავს. 

ამ მიზნების მიღწევა ყველაზე ეფექტიანია მათი ლოკალიზაციის გზით, რაც, არა მხოლოდ 

კონკრეტული ქვეყნის, არამედ კონკრეტული დასახლების დონეზე დაყვანას გულისხმობს. 

ამის საუკეთესო ხერხი კი მიზნების სივრცითი მოწყობის გეგმებში ინტეგრირებაა. ეს 

აღნიშნულია OECD-ის გზამკვლევშიც, რომლის მიხედვითაც, არასახარბიელო სოციო-

ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, როგორც წესი, განპირობებულია 

                                                 
11 დამატებითი ინფორმაციისათვის გლობალური განვითარების მიზნებსა და გლობალური დღის 

წესრიგის 2030-ის შესახებ ეწვიეთ გვერდს: https://www.unicef.org/georgia/ka/მდგრადი-

განვითარების-მიზნები  

ინტეგრირებული ურბანული განვითარების ექვსი ასპექტი: 

1. მდგრადი ურბანული განვითარება - გეგმით განსაზღვრული ქმედებები მიმართულია 

მდგრადი განვითარების სამივე განმსაზღვრელი ფაქტორის - ეკონომიკა, სოციალური 

და ბუნებრი გარემო - მიზნების მისაღწევად; 

2. სექტორული ინტეგრირება - გეგმა ითვალისწინებს სექტორული 

პოლიტიკების/გეგმების (ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, დასაქმება, განათლება, 

გამწვანება, საცხოვრისი, კულტურა და ა.შ.) ფართო სპექტრს; 

3. ადგილობრივი სივრცითი ინტეგრაცია - გეგმა თანმიმდევრულია 

დასახლების/მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ნაწილისთვის, რაც ნიშნავს რომ ის 

ითვალისწინებს განსხვავებულ საჭიროებებს დასხლების სხვადასხვა უბნებში ან 

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებებში (მაგ., ქალაქის და სოფლის 

განსხვავებული საჭიროებები, მუნიციპალიტეტის მაღლმთიანი დასახლებების 

განსაკუთრებული პირობები, ზღვისპირა სეზონური დასახლებები და ა.შ.); 

4. ტერიტორიული ინტეგრაცია - გეგმა ითვალისწინებს მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების 

განვითარების სტრატეგიებს, ავსებს და საუკეთესოდ იყენებს მათ შესაძლებლობებს; 

5. მრავალდონიანი მმართველობა - გეგმა თანმიმდევრულია და შეთანხმებულია 

მმართველობის სხვადასხვა დონეზე; 

6. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა - გეგმა დამუშავდა დაინტერესებულ მხარეთა 

ფართო სპექტრის ჩართულობით და ითვალისწინებს მათ საჭიროებებს.  

https://www.unicef.org/georgia/ka/%2525E1%252583%25259B%2525E1%252583%252593%2525E1%252583%252592%2525E1%252583%2525A0%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%252593%2525E1%252583%252598-%2525E1%252583%252592%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%25259C%2525E1%252583%252595%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%2525A0%2525E1%252583%252594%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1-%2525E1%252583%25259B%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%252596%2525E1%252583%25259C%2525E1%252583%252594%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598
https://www.unicef.org/georgia/ka/%2525E1%252583%25259B%2525E1%252583%252593%2525E1%252583%252592%2525E1%252583%2525A0%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%252593%2525E1%252583%252598-%2525E1%252583%252592%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%25259C%2525E1%252583%252595%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252590%2525E1%252583%2525A0%2525E1%252583%252594%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1-%2525E1%252583%25259B%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%252596%2525E1%252583%25259C%2525E1%252583%252594%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598
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ადგილობრივი კონტექსტით და, შესაბამისად, საჭიროებს ე.წ. “ადგილით განსაზღვრულ 

პოლიტიკას”.  სწორედ ამიტომ, სივრცითი მოწყობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია.  

ილუსტრაცია #1: მდგრადი განვითარების მიზნები. წყარო: UNISEF 

ადგილით განსაზღვრული პოლიტიკა წარმოადგენს კონკრეტული ადგილისათვის 

(მუნიციპალიტეტი, დასახლება) შემუშავებულ ქმედებათა ერთობლიობას. ეს მიდგომა 

გამორიცხავს პრობლემების გადაჭრის აქამდე დამკვიდრებულ, ე.წ. “ერთი თარგის” 

მეთოდს, როდესაც ერთი, თუნდაც წარმატებული მაგალითი გამოყენებული იყო სხვაგანაც 

ადგილობრივი კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური და გარემო ფაქტორების 

გათვალისწინების გარეშე. ახალი მიდგომა ტერიტორიის სპეციფიურ გამოწვევებსა და 

შესაძლებლობებს ეყრდნობა და გულისხმობს, რომ ესა თუ ის პრობლემა რაც შეიძლება 

დაბალ, ე.წ. “ადამიანთან მიახლოებულ დონეზე”, “ქვემოდან-ზემოთ” და მოსახლეობის 

ჩართულობით გადაჭრას. მდგრადი განვითარების მიზნების ლოკალიზაცია (ადგილზე 

მიბმა) შესაძლებელია როგორც მიზნების, ასევე ამოცანების დონეზე. დასახლებისთვის 

პრიორიტეტული მიზნებისა და ამოცანების გამოვლენის შემდეგ, აუცილებელია ამ 

მიზნებს შორის ისეთი კავშირების პოვნა, რომლებიც ადგილობრივად ყველაზე უფრო 

ლოგიკური და ხეირიანი იქნება.  

დამატებითი ლიტერატურა; 

ინტეგრირებული ურბანული განვითარების დაგეგმარება და მენეჯმენტი. სტრატეგიები 

და ინსტრუმენტები მდგრადი განვითარებისათვის. გერმანიის ქალაქთა ასოციაცია. 2011.  

shorturl.at/nBDE0  

 

http://shorturl.at/nBDE0


 

15 

3. სივრცითი დაგეგმარების პრინციპები. კერძო და საჯარო 

ინტერესები. 

3.1. სივრცითი დაგეგმარების პრინციპები ეკონომიკური განვითარებისათვის 

სივრითი მოწყობის პროცესი გრძელვადიანი და კომპლექსური პროცესია, რომელიც 

იმართება გარკვეული პრინციპების მეშვეობით. ადგილობრივი ეკომონომიკური 

განვითარების კონტექსტში, ეს პრინციპები საინტერესოა იმით, რომ ისინი განსაზღვრავენ 

გადაწყვეტილებების ხეირიანობას, სიმკაცრის დონესა და ბენეფიციარებს, რაც, შემდგომ 

აისახება კონკრეტული ტერიტორიის კეთილდღეობაზე.  ქვემოთ განხილულია ის 

პრინციპები, რაც ყველაზე მეტად რელევანტურია ეკონომიკური განვითარებისათვის. 

ესენია: 

დემოკრატიულობის პრინციპი: 

სივრცითი მოწყობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსახლეობისა და მეწარმეების 

ყოველდღიურ საქმიანობაზე. ამიტომ გეგმარებითი გადაწყვეტილების მიღების 

პროცედურები უნდა იყოს გამჭვირვალე, პატივს სცემდეს ადამიანთა უფლებებს და 

ექვემდებარებოდეს საზოგადოებრივ კონტროლს. სივრცითი მოწყობა, თავისი 

კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად, გამორიცხავს სრულ კონსესუსს და 

ყოველთვის იქნება მხარე, რომელიც მიღებულ გადაწყვეტილებას სრულად არ ეთანხმება. 

ასეთ შემთხვევაში, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ სივრცითი მოწყობის გეგმა 

ითვალისწინებდეს ყველა, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადი და დაჩაგრული ჯგუფების 

ინტერესებს. 

 

პროპორციულობის პრინციპი  

პროპორციულობის პრინციპის მიხედვით, სივრცითი მოწყობის გეგმით დადგენილი 

რეგულაციები უნდა ამართლებდნენ მოსალოდნელ შედეგებს, ანუ რეგულაცია შედეგის 

მიმართ პროპორციული უნდა იყოს. ეს ეხება როგორც წამახალისებელ, ისე ამკრძალავ 

რეგულაციებს: წამახალისებელმა რეგულაციამ, შესაძლოა უარყოფითი შედეგი მოიტანოს 

რესურსების გადახარჯვის, მათი არამდგრადი გამოყენების გამო. მეორეს მხრივ, 

დემოკრატიულობის პრინციპის პრაქტიკაში გამოყენება ნიშნავს მოსახლეობის 

ჩართულობისა და საზოგადოებრივი კონტროლის მინიმუმ იმ მექანიზმების 

დანერგვას, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობითაა განსაზღვრული. კერძოდ, 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავების ყველა ეტაპზე 

ჩართული უნდა იყოს როგორც საკრებულო, ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეები. 
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ზედმეტად მკაცრმა რეგულაციამ, შესაძლოა, შეაფერხოს ინოვაციები, მოქალაქეების 

ინიციატივები და ბიზნესის განვითარება. 

ეს პრინციპი ასევე გულისხმობს ბალანსის შენარჩუნებას მყარ, დეტალურ 

გადაწყვეტილებებსა და მოქნილ პოლიტიკას შორის. ერთის მხრივ, სივრცითი მოწყობის 

გეგმა უნდა შეიცავდეს გარკვეულ მყარ, საბოლოო გადაწყვეტილებებს რომლებიც იქნება 

გარანტი ინვესტორების მოსაზიდად და შეამცირებენ კაპიტალდაბანდების რისკებს. 

მეორეს მხრივ, სივრცითი დაგეგმარების გეგმები უნდა იყოს იმდენად მოქნილი, რომ 

უპასუხოს სწრაფად ცვალებად და ხშირად რთულად პროგნოზირებად ეკონომიკურ, 

სოციალურ თუ ტექნოლოგიურ გარემოებებს.  

 

წინდახედულობის პრინციპი  

ამ პრინციპის მიხედვით, პროექტმა უნდა გაითვალისწინოს ის საფრთხეებიც, რომელთა 

ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელია. კერძოდ, პრინციპი გამოიყენება როდესაც 

მასშტაბური ეკონომიკური საქმიანობის ან სტიქიური მოვლენის უარყოფითი შედეგის 

ზუსტი განჭვრეტა შეუძლებელია, მაგრამ მათგან მოსალოდნელი ზარალი მეტად 

მნიშვნელოვანი და შეუქცევადი შეიძლება იყოს. ასეთ შემთხვევებში მიღებული უნდა იყოს 

სათანადო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და მაკოორდინირებელი ზომები.  

 

პრაქტიკაში პროპორციულობის პრინციპის გამოყენება მუნიციპალიტეტს საშუალებას 

აძლევს შეინარჩუნოს გრძელვადიანი პროექტები მაშინაც კი, როდესაც აუცილებელია 

მათი მორგება ისეთ რეალობებზე, რომელთა გათვალისწინებაც დაგეგმარების 

პროცესში შეუძლებელი იყო. ასევე, პროპორციული რეგულაციები 

თვითმმართველობას ამომრჩევლის ნდობის შენარჩუნებაში ეხმარება. 

პრაქტიკაში ეს პრინციპი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება, ძირითადად, კლიმატის 

ცვლილების კონტექსტში. დღევანდელი მდგომარეობით, კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეული კატაკლიზმები სულ უფრო ხშირი და სახიფათოა; ადამიანის მასშტაბური 

ქმედებები კი ცვალებადი კლიმატის მიმართ სულ უფრო ძნელი შესაფასებელია. 

როგორც თანამედროვე გამონათქვამი ამბობს “ის, რაც შესაძლებელია მოხდეს, 

აუცილებლად მოხდება”. ამიტომ სივრცითი მოწყობის გეგმა აუცილებლად უნდა 

ითვალისწინებდეს ყველაზე ცუდ სცენარსაც. ფაქტობრივად, ეს პრინციპი დაედო 

საფუძვლად ე.წ. “მედეგი” ქალაქების იდეას, რომელიც სულ უფრო პოპულარული 
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3.2. კერძო და საჯარო ინტერესები  

როგორც უკვე აღინიშნა, სივრცით მოწყობას უდიდესი გავლენა აქვს მოსახლეობის 

ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ბიზნესის საქმიანობაზე. თუმცა, ხანდახან, მოსახლეობისა 

და ბიზნესის ინტერესები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამიტომ, მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარების უზრუნველსაყოფად, სივრცითი მოწყობის ერთ-ერთი ამოცანაა კერძო და 

საჯარო ინტერესებს შორის ბალანსის დამყარება.  

მიჩნეულია, რომ იმ თემებში, სადაც საჯარო ინტერესი უფრო დაცულია, უფრო მაღალია 

ცხოვრების ხარისხი. ხოლო ცხოვრების მაღალი ხარისხი ასევე ნიშნავს ეკონომიკურ 

კეთილდღეობას. მაგალითად, კარგადაა ცნობილი ფაქტი, რომ ბევრ განვითარებულ 

კოდექსი არ განმარტავს თუ რა არის საჯარო და კერძო ინტერესები, თუმცა, მის 

წინამორბედ კანონში ასეთი ჩანაწერი იყო: 

“ მუხლი 6. საჯარო და კერძო ინტერესები სივრცითი მოწყობისა და 

ქალაქთმშენებლობის სფეროში: 

1. სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის სფეროში საჯარო ინტერესებს 

განეკუთვნება: ქვეყნის დასახლებებისა და დასახლებათაშორისი ტერიტორიების 

მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პირობების უზრუნველყოფა, საინჟინრო და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება, ბუნებრივი რესურსების, 

კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის, სარეკრეაციო ტერიტორიების 

შენარჩუნება და განვითარება. თუ სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

ღონისძიებები ეწინააღმდეგება საჯარო ინტერესებს, უნდა დაისვას მათი შეწყვეტის 

საკითხი. 

2. სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის სფეროში კერძო ინტერესებს 

განეკუთვნება: ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ინტერესები, დაკავშირებული მათ 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ობიექტების) სივრცით-ტერიტორიულ 

დაგეგმვასთან და განვითარებასთან, ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოში არსებობასთან. 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის სფეროში ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა 

საქმიანობა შეიძლება შეიზღუდოს იმ შემთხვევაში, თუ იგი ეწინააღმდეგება 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

კოდექსი განსაზღვრავს, რომ სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი 

დაგეგმვის პროცესში აუცილებელია ყველა მნიშვნელოვანი საჯარო და კერძო 

ინტერესის შეწონასწორება და დაბალანსება. 
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ქვეყანაში კარგი სკოლის არსებობა დადებითად აისახება მიმდებარე უძრავი ქონების 

ფასზე.  

კერძო და საჯარო ინტერესები ყოველი ცალკეული შემთხვევისათვის განსხვავებულია. 

მათი დროული გამოვლენა კი ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობითაა 

შესაძლებელი.  

3.3. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა მუნიციპალური სამსახურების 

საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, რაც დემოკრატიულობისა და კარგი 

მმართველობის პრინციპების მთავარი მოთხოვნაა. საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს 

ჩართულობის პროცედურებს სივრცითი დაგეგმარების გეგმების დამუშავებისათვის. 

თუმცა, პროექტის მიმდინარეობისას, მნიშვნელოვანია ადგილობრივებისათვის ყველაზე 

მოსახერხებელი ფორმატისა და ხერხების მოძებნა - იქნება ეს შეხვედრა, განხილვა 

ადგილობრივ ტელევიზიასა თუ რადიოში, წერილობითი ფორმით ბროშურების დაგზავნა, 

გამოკითხვა და ა.შ.  

3.4. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების როლი სივრცითი მოწყობის 

გეგმების შემუშავებაში 

მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სივრცითი მოწყობის გეგმები ბევრად უფრო 

ეფექტიანია, როდესაც მათ შემუშავებას ადგილობრივი ხელისუფლება ხელმძღვანელობს, 

რადაგან მათი განხორციელება სწორედ ამ უკანასკნელის პრეროგატივაა. თუმცა, 

ცენტრალური ხელისუფლების როლი ადგილობრივ დონეზე სივრცითი მოწყობის 

პირველ რიგში, აუცილებელია კონკრეტული ტერიტორიის განვითარებაში 

დაინტერესებული მხარეების სიის დადგენა და შემდეგ მათი შეფასება დაინტერესების 

დონისა და ძალაუფლების (პროექტზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა) მიხედვით. 

ასეთი ანალიზი შესაძლებლობას იძლევა განვსაზღვროთ როგორც კერძო (კომერციული 

ინტერესების მქონე გავლენიანი პირები) ასევე, ის ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე მეტად 

არიან დაინტერესებული დაიცვან საზოგადოებრივი სიკეთეები.  

კერძო და საჯარო ინტერესების ბალანსი განსაზღვრავს თუ რამდენად წარმატებული 

იქნება ესა თუ ის სივრცითი გეგმა. იმ შემთხვევაში, თუ გეგმა მთლიანად მოერგება 

კერძო ინტერესებს, მოსახლეობას, შესაძლოა, უსამართლობის გრძნობა გაუჩნდეს.  

მეორეს მხრივ, თუ კერძო ინიციატივების მხარდაჭერა არ მოხდა, ისინი სხვა, უფრო 

კეთილგანწყობილ დასახლებებში გადაინაცვლებენ, რაც უარყოფითად იმოქმედებს 

ადგილობრივ ეკონომიკაზე. 
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გეგმების შემუშავებისას მაინც საკმაოდ დიდია. ამას განაპირობებს ის, რომ არსებობს რიგი 

ფუნქციებისა, რომელთა გათვლა და პოლიტიკის განსაზღვრა ადგილობრივ დონეზე 

შეუძლებელია. ზოგადად კი, ეს ის ფუნქციებია, რომელთა მოცულობა არ გამოითვლება 

სრული მოსახლეობის რაოდენობიდან და დამოკიდებულია სახელმწიფო პოლიტიკაზე. 

ასეთებს მიეკუთვნება ე.წ. “სპეციალური დანიშნულების ობიექტები” - თავდაცვის და 

უსაფრთხოების ობიექტები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, რეგიონული დონის 

სასპორტო ინფრასტრუქტურა, მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - მაგ., 

აეროპორტი ან ლოჯისტიკური ცენტრები, ეკონომიკური ზონები, ნაგავსაყრელები, 

წყალსაცავები და ა.შ. ანუ ის ობიექტები, რომელებიც, შესაძლოა, ემსახურებოდნენ არა ერთ, 

არამედ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს ან წარმოადგენდნენ სტრატეგიულ ობიექტებს. 
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4. არსებული სივრცითი მოწყობის გეგმები 

4.1. სივრცითი მოწყობის გეგმების ტიპები და მათი მახასიათებლები 

თითოეულ გეგმას აქვს თავისი დანიშნულება და გააზრების მასშტაბი. ამ 

თავისებურებების გათვალისწინება აუცილებელია, იმისთვის, რომ დასახული პრობლემა 

სწორი გეგმის მეშვეობით გადავჭრათ და თავიდან ავიცილოთ გადახარჯვა. 

დიაგრამა #5: სივრცითი გეგმების იერარქია საპროექტო არეალისა და მასშტაბის მითითებით 

 

 

ადგილობრივ დონეზე გეგმებს ამუშავებს შესაბამისი პასუხისმგებელი სამსახური, 

რომელიც ასევე უზრუნველყოფს სხვა სამსახურების და ასევე გარე დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობას. შესაძლებელია გეგმების შემუშავების მომსახურების 

შესყიდვაც, რაც მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა.  
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გეგმების იერარქიული სისტემა უზრუნველყოფს მათ თავსებადობას. თითოეულ დონეს 

აქვს თავისი სარეკომენდაციო მასშტაბი,  რომელშიც ის უნდა შესრულდეს მაქსიმალური 

ეფექტიანობისათვის. მასშტაბი, ამ შემთხვევაში, არ არის მხოლოდ რუკის წასაკითხი 

ინსტრუმენტი, რომელიც გვეუბნება, რამდენი კილომეტრია სინამდვილეში რუკაზე 

ნაჩვენებ ერთ სანტიმეტრში. ის, უფრო მეტად, არის გააზრების დონე. მაგალითად, 

როდესაც ვსაუბრობთ ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, მასშტაბი უფრო მსხვილია, 

პროცესები უფრო მეტადაა “გამსხვილებული” და უფრო აბსტრაქტულია. ამ მასშტაბში, 

მაგალითად, ბუნებრივი რესურსების მოპოვება სხვადასხვა სიმბოლოები აღინიშნება. ეს, 

რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს რომ მოპოვებითი სამუშაოები ზუსტად ამ სიმბოლოთი 

დაფარულ არეალშია შესაძლებელი. თუმცა, თუ ჩვენ შედარებით წვრილ, 

      გეგმების იერარქია ქ. ბერლინის, გერმანია მაგალითზე 

1. ფედერალური დონე: სივრცითი გეგმა არ მუშავდება, მხოლოდ 
სახელძღვანელო პრინციპები და მიზნები. ასევე კანონმდებლობა: 
დაგეგმარები ფედერალური აქტი, რეგიონული დაგეგმარების 
სახელმძღვანელო, ფედერალური სამშენებლო ნორმები, 
სივრცითი პოლიტიკის სახელმძღვანელო. 

 

2. აგლომერაციის გეგმა: ბრანდენბურგისა და ბერლინის 
ერთობლივი გეგმა განსაზღვრავს დასახლებათა იერარქიას, 
საქალაქთაშორისო ტრანპორტს, განვითარებისაგან თავისუფალ 
ტერიტორიებს. 

 

3. ბერლინის მიწათსარგებლობის გეგმა ასახავს ტერიტორიებს, 
რომელთა ფართობი აღემატება 3 ჰა-ს. ის ადგენს ქალაქის 
ფუნქციურ ზონებს,  სამშენებლო ტერიტორიებს, სიმჭიდროვეს, 
საზოგადოებრივ და სარეკრეაციო ობიექტებს. 

 

4. დარგობრივი გეგმები: გენერალური გეგმის გასამყარებლად, 
მუშავდება სხვადასხვა სექტორული გეგმა, როგორიცაა 
სატრანსპორტო მასტერპლანი, ლანდშაფტის გეგმა, ნარჩენების 
მართვის გეგმა და ა.შ. 

 

5. განაშენიანების განვითარების გეგმები: ამ საფეხურზე მზადდება 
უბნების განვითარების გეგმები, სადაც უკვე იკვეთება 
შიდაკვარტალური სივრცეები და შენობების კონკრეტული 
მახასიათებლები - ფუნქციები, სიმაღლე, ბინების რაოდენობა და 
ა.შ. 

 

6. შენობის პროექტი: ყველაზე დაბალი საფეხური არის სამშენებლო 
ნებართვის მიღებისათვის აუცილებელ დოკუმენტს, რომლიც 
მიხედვითაც განხორციელდება მშენებლობა. 
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მუნიციპალიტეტის დონეზე განვიხილავთ ამავე საკითხს, იქ ის უფრო დაზუსტებული 

იქნება - სავარაუდოდ,  კონრეტული არეალის სახით.  

გეგმის სწორი ტიპის შერჩევა მნიშვნელოვანია იმის გამოც, რომ რაც უფრო ზუსტია გეგმა, 

მით ნაკლებად მოქნილია ის. ამიტომ, საქართველოს კანონმდებლობა, მაგალითად, 

ამერიკულისაგან განსხვავებით, გვთავაზობს ორსაფეხურიან სისტემას - გენერალური 

გეგმა, რომელიც მთელი ქალაქისათვის კეთდება, უფრო ზოგადი დოკუმენტია. ხოლო 

განაშენიანების გეგმა და განაშენიანების დეტალური გეგმები - კონკრეტული. სწორედ 

კონკრეტული გეგმები წარმოადგენს მშენებლობის გაცემის საფუძველს. 

 

4.2. სივრცითი მოწყობის გეგმების დამუშავების ეტაპები 

სივრცითი მოწყობა საკმაოდ კომპლექსური და დროში გაწერილი პროცესია, რომლის 

მიმართ რეალისტური მოლოდინების ჩამოყალიბება უკიდებურესად მნიშვნელოვანია. 

იმის გამო, რომ უამრავი განსხვავებული ინტერესის მქონე მხარე მონაწილეობს, 

გადაწყვეტილებების მიღება ეტაპობრივად, თანმიმდევრულად ხორციელდება. ზოგ 

შემთხვევაში, მომდევნო ეტაპზე გადასვლა, შეიძლება, თვეობით შეფერხდეს. 

როგორ შევარჩიოთ “სწორი” გეგმის ტიპი? ყველაზე მარტივი გზაა ანალოგიური 

გეგმების შესწავლაა. ამ გზით შესაძლებელია სასურველი დეტალიზაციის დონის 

დადგენა. ეს კი აუცილებელია, რადგან რაც უფრო დეტალურია გეგმა, მით უფრო 

ტექნიკურია ის - ანუ საჭიროებს მეტ სიზუსტეს გათვლებში, აზომვებსა და 

ტექნიკური საკითხების გადაჭრაში, რაც პირდაპირ ხარჯებთანაა დაკავშირებული.   
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 დიაგრამა #6: სივრცითი მოწყობის გეგმის დამუშავების სტადიები 

საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს გეგმების შემუშავების შემდეგ სტადიებს: 

პირველი სტადია არის წინასაპროექტო კვლევა, გეგმის კონცეფციის შემუშავება და მისი 

შეთანმება. მეორე სტადია - გეგმის შემუშავება და დამტკიცება. ამასთან, კონცეფციის 

დამუშავებას წინ უძრვის მონაცემების შეგროვება და ანალიზი და საყრდენი გეგმის 

დამუშავება.  

 

 

ეკონომიკური განვითარების საკითხები, როგორც წესი, პირველი, კონცეფციის 

შემუშავების სტადიისათვის გადამწყვეტია, რადგან სწორედ ამ დროს მიმდინარეობს 

ტერიტორიის განვითარების მთავარ ასპექტებზე შეჯერება. ამ ეტაპზე, შესაძლოა, 

განიხილული იყოს შემდეგი საკითხები:: 

• ეკონომიკის რომელი დარგებია ყველაზე კონკურენტული? რა მიწის რესურსი და 

ინფრასტრუქტურა არის აუცილებელი მათი განვითარებისათვის? 

• რა ეკონომიკურ სარგებელს/ზარალს უნდა ელოდოს მუნიციპალიტეტი 

სხვადასხვა გეგმარებითი წინადადებების განხორციელების შემთხვევაში?  

• როგორ შეიძლება მუნიციპალური ხარჯების შემცირება უკეთესი სივრცითი 

პრაქტიკების დანერგვით? 

მაგალითის შესახებ: ქ. გორის გენერალური გეგმა დამუშავდა 2017 - 2019 წლებში.  

დამკვეთი: ქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია 

შემსრულებელი: აიპ სითი ინსტიტუტი საქართველო 

ქ. გორი მნიშვნელოვანი ურბანული ცენტრია. მისი გასული საუკუნის გეგმარება ერთ-ერთი 

სანიმუშოა რეგიონში. თუმცა, ახალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რეალობებზე გადასვლამ, 

დემოგრაფიულმა ცვლილებებმა, ბოლო წლებში შეძენილმა გეოპოლიტიკურმა მნიშვნელობამ და 

რეგიონის სივრცით-ტერიტორიულმა რესტრუქტურიზაციამ ქალაქი აქამდე განუჭვრეტადი 

რეალობების წინაშე დააყენა. ამ ახალი გამოწვევების საპასუხოდ, გორის მუნიციპალიტეტმა 

შეიმუშავა ქ. გორის გენერალური გეგმა. 

გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესი დაყოფილი იყო 4 ეტაპად. პროექტის პირველ ეტაპზე 

სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით შემუშავდა “შეჯერებული ხედვის” დოკუმენტი. ის 

მოიცავს იმ პოლიტიკურ, სტრატეგიულ და მეთოდოლოგიურ გადაწყვეტებს, რომლებიც ვერ 

წყდება ადგილობრივ დონეზე და წარმოადგენს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების კომპეტენციას. 
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4.2. საქართველოში არსებული სივრცითი მოწყობის გეგმები და კონცეფციები  

- ქ. გორის მაგალითის განხილვა  

მეორე ეტაპი გულისხმობდა კონცეფციის სამუშაო ვერსიის შემუშავებას, მესამე ეტაპი 

დაეთმო მის დეტალურ განხილვას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და 

საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას საბოლოო მოსაზრებებისა და კორექტივების 

შეტანის მიზნით. მეოთხე, ანუ საბოლოო ეტაპი, არის კონცეფციის დეტალიზირება - 

უშუალოდ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გამოხაზვა, ტექნიკურად გამართვა და 

თანმდევი დოკუმენტაციის დასრულება.  

გეგმა ეყრდნობა დემოგრაფიული და ეკონომიკური ზრდის ზომიერ პროგნოზს, რომელიც 

გულისხმობს, ერთის მხრივ, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მცირე ზრდას და, მეორეს 

მხრივ, მოსახლეობის ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობის თანდათანობით 

გაუმჯობესებას. ასევე შეფასებულია ქ. გორის კონკურენტული უპირატესობები და გორის 

მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსი. ეს უკანასკნელი გათვალისწინებულია 

ქალაქგეგმარებითი რეგულაციების შემუშავებისას.  

გენერალურ გეგმას (სხვა დარგებთან ერთად) საფუძვლად უდევს დემოგრაფიული და 

ეკონომიკური ანალიზი. დემოგრაფიულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მოსახლეობის 

რაოდენობა დაბალი ტემპით, თუმცა იზრდება, რაც ნიშნავს რომ ქალაქი ინარჩუნებს 

გარკვეულ მიმზიდველობას. დემოგრაფიის კუთხით გადაწყვეტილებებზე დიდი გავლენა 

იქონია ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა სიმრავლემ. ასაკობრივი ჯგუფების 

ანალიზმა კი დაადასტურა, რომ მოთხოვნა ისეთ სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე, 

როგორიცაა სკოლები და ბაღები შენარჩუნდება და შესაძლოა, გაიზარდოს, რადგან ქ. გორს 

აქვს მყარი კავშირები მიმდებარე სოფლებთან. 

გეგმის ეკონომიკური განვითარების ნაწილი ორი ძირითად საკითხს მოიცავდა. პირველი, 

ეს არის ქალაქის კონკურენტუნარიანი მიმართულებების დადგენა. ასეთი სექტორების 

დადგენით შესაძლებელი გახდა იმის ვარაუდი, თუ რა ტიპის ობიექტებზე და 

ტერიტორიებზე არის მოსალოდნელი მოთხოვნის ზრდა. შედეგად, გამოვლინდა ისეთი 

არეალები, რომლებიც ამ მოთხოვნას დააკმაყოფილებდა. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ 

მიწას, ასევე ინფრასტრუქტურას - საინჟინრო ქსელებსა და ტრანსპორტს. 

მეორე საკითხი არის უძრავი ქონების ბაზრის განვითარება. ქონების ბაზრის მოკვლევით 

გამოვლინდა მოთხოვნა სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისზე. ასევე შეფასდა და გამოვლინდა 

სიმჭიდროვის ის მაჩვენებელი, რომლის შემდეგაც ქალაქში მშენებლობა 

დეველოპერისთვის მომგებიანია. ამით შესაძლებელი გახდა კონკრეტული უბნის 

კომერციული განვითარებისათვის აუცილებელი სიმჭიდროვის მინიმალური 

მაჩვენებლების დადგენა, ხოლო მაქსიმალური მაჩვენებლები ქალაქგეგმარებითი 

მოსაზრებებით, მაშ შორის ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის შეფასებით 

დადგინდა.  

ამასთან, შეფასდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და გამოვლინდა ის სავარაუდო თანხა, 

რომლის ათვისებაც მუნიციპალიტეტს განვითარებით პროექტებზე შეეძლება. ამ 

მაჩვენებელმა ასევე განსაზღვრა თუ რა ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტები იქნებოდა 
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რეალისტური ამ კონრეტული მოცემულობით. შედეგად შემუშავდა ხედვა, სადაც 

გათვალისწინებულია კერძო სექტორისა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობა.  

ამ ხედვის ფარგლებში, შეთავაზებულია სამი ახალი უბნის განვითარების იდეა. 

სავარაუდოა, რომ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი საცხოვრებელ არეალს არ შეიცვლის, 

თუმცა ახალგაზრდები, რომლებიც თავის ოჯახს გამოეყოფიან, შესაძლოა, განსხვავებული 

უბნებიც აირჩიონ. ეს შექმნის არსებულ უბნებში სამოსახლო სიმჭიდროვეების ეტაპობრივი 

შემცირების საშუალებას. კონკურენცია ასევე გავლენას იქონიებს ფასთა ბაზარზე. ეს ორი 

მოცემულობა, თავის მხრივ, წაახალისებს პრესტიჟულ უბნებში არსებულ, თუმცა 

სარეაბილიტაციო ერთეულების განახლებას. ეს სქემა საშუალებას იძლევა საცხოვრებლის 

განახლება წარიმართოს კერძო ბიზნესისა და მუნიციპალიტეტის/სახელმწიფოს 

თანამშრომლობით, რადგან ცალ-ცალკე ეს ორი სექტორი ასეთი მოცულობის განახლების 

პროექტებს უახლოეს ათწლეულში ვერ განახორციელებს. 

პროექტით გათვალისწინებული სხვა გადაწყვეტების სანახავად იხ. ქ. გორის გენერალური 

გეგმის კონცეფცია. 

 

5. დასახლების სივრცითი განვითარების ფორმები და მათი 

სოციო-ეკონომიკური მახასიათებლები  

5.1. დასახლების სივრცითი სტრუქტურის გავლენა განვითარებაზე 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველოს ბევრმა ქალაქმა თავისი ფუნქცია 

დაკარგა და ახალი ჯერ კიდევ ვერ შეიძინა. ამ პროცესს თავისი ფიზიკური გამოხატულება 

აქვს: საბჭოთა დროს აშენებული საწარმოების დიდი ნაწილი აღარ ფუნქციონირებს და 

ქალაქებში ე.წ. “მკვდარ ზონებს” წარმოადგენს. ამ საწარმოებთან ასოცირებული მუშების 

საცხოვრებელი ბინები, რომლებიც ხშირად ასევე ქალაქების განაპირას მდებარეობს, 

მოძველდა და ვეღარ აკმაყოფილებს მობინადრების საჭიროებას. თუმცა, მოსახლეობამ 

თავისებური გამოსავალი გამონახა მიშენებების, გარაჟების, მცირე კერძო ბაღების სახით. 

ამასთან, ზოგ დასახლებაში, მოსახლეობის ნაწილმა დატოვა თავისი სახლები და სხვაგან, 

სავარაუდოდ, თბილისში დასახლდა ან საზღვარგარეთ გაემგზავრა. ქალაქებსა და დაბებში 

გაჩნდა მიტოვებული არეალები. ყველაფერს დაემატა ომების შედეგად იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისით დაკმაყოფილების პრობლემა. ზოგ 

მუნიციპალიტეტში გაჩნდა ცალკე დასახლებები, რომლებიც, ხშირად არაა ქალაქთან 

სათანადადოდ ინტეგრირებული. ზოგ დასახლებაში, პრობლემის მოსაგვარებლად 

საცხოვრისად გადაიქცა სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტები - ძირითადად, 

საბავშვო ბაღები, რომელთა დეფიციტიც დღეს ბევრ მუნიციპალიტეტში დიდ პრობლემას 

წარმოადგენს. ამავე დროს, გზების, განსაკუთრებით დასახლებათშორისი და ტურისტული 

მარშრუტების გასწვრივ, სადაც მიწა შედარებით დაბალფასიანია და ინფრასტრუქტურა 
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განუვითარებელი, გაჩნდა სავაჭრო და მომსახურების ცენტრები, რომლებმაც კერძო 

ტრანსპორტის მზარდი ნაკადები მოიზიდა და წარმოქმნა საცობები. სათანადო 

რეგულაციების არარსებობის გამო, მოსხლეობა დასახლდა ან საქმიანობა დაიწყო 

სახიფათო არეალებში, მაგალითად, მდინარეების დატბორვის ზონებში, მეწყრულ 

არეალებში, სასაფლაოების და სხვა სახიფათო ობიექტების უშუალო სიახლოვეს და ა.შ. 

აღწერილი მხოლოდ მცირე და ზოგადი ჩამონათვალია იმისა, თუ რა პრობლემების წინაშე 

აღმოჩნდა საქართველოს დასახლებათა უმრავლესობა, მაგრამ ამ და სხვა ცვლილებებმა 

უარყოფითად იმოქმედეს ქალაქების კონკურენტუნარიანობაზე. 

ალბათ, არ გვეგულება დასახლება, რომლის სტრუქტურაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში 

ამა თუ იმ ფორმით არ შეცვლილა.  ეს ცვლილებები, რა თქმა უნდა, სოციალური, 

ეკონომიკური და პოლიტიკური რყევებითაა გამოწვეული, მაგრამ, ასევე, მათ აქვთ 

უკუეფექტი მოსახლეობის სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. რესურსების 

არაეფექტიანი გამოყენება არა მხოლოდ არასასუველი ხარჯია მუნიციპალიტეტისათვის, 

არამედ უფრო მეტიც - ის ხშირად განვითარების შემაფერხებელი მთავარი ფაქტორია.  

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, რომლებსაც აქვთ ამბიცია ერთმანეთს 

კონკურენცია გაუწიონ მოსახლეობის შენარჩუნებასა და ინვესტიციების მოზიდვაში, 

აუცილებლად უნდა შეიმუშაონ პროაქტიული ზომები მათი დასახლებების 

კონკურენტუნარიანობისა და მათში ცხოვრების ხარისხის ამაღლებისათვის. 

ქვემოთ მოყვანილია დასახლებების ფორმის განვითარების მაგალითები და აღწერილია 

თუ რა სოციალურ და ეკონომიკურ შედეგებს მოასწავებენ ისინი. ეს ერთგვარი ლექსიკონია, 

რომელიც გვაძლევს საშუალებას მომზადებულები დავხვდეთ მოსალოდნელ 

განვითარებას, რადგან მიზეზების აღმოფხვრა უფრო იაფია, ვიდრე შედეგებთან ბრძოლა. 

5.2. ფრაგმენტაცია 

ფრაგმენტაცია არის მდგომარეობა, როდესაც ტერიტორიის სხვადასხვა ნაწილებს შორის არ 

არსებობს ქმედითი ფიზიკური კავშირები. უფრო ზუსტად რომ აღვწეროთ, ეს არის 

პროცესი, როდესაც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა არეალები, რაიმე სახის ფიზიკური 

დაბრკოლების გამო, ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული, თუმცა მათი განვითარება 

ერთმანეთზეა დამოკიდებული; დასახლების შემთხვევაში, ეს ნიშნავს მის უბნებს შორის 

მუნიციპალიტეტები, რომლებიც შეიმუშავებენ ეკონომიკური ზრდის გეგმას დასახლების 

სივრცითი თავისებურებების გათვალისწინებით, უფრო ადვილად შეძლებენ გაზარდონ 

საზოგადოებრივი სარგებელი და შეამცირონ არასასურველი ხარჯები. ხოლო 

გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ქალაქის ზრდიის სტრატეგიის შემუშავებისას მივიღებთ, 

ეფექტი ექნებათ მომავალი 50 -100 წლის განმავლობაში. 
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ისეთი ფიზიკური კავშირის არარსებობას, რომელიც აუცილებელია ორივე უბნის 

განვითარებისათვის.  

ფრაგმენტაცია, ძირითადად, მაშინ გვხვდება, როდესაც დასახლების ისეთი ნაწილი, 

რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია სხვა უბნებთან, უმოქმედო ხდება. ამით ქალაქის 

სტრუქტურაში ჩნდება უფუნქციო, მკვდარი არეალი. ასეთი არეალები, როგორც წესი, 

ყოფილი ინდუსტრიული მიწებია. ისინი კარგადაა უზრუნველყოფილი საინჟინრო და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით და ქალაქში ხელსაყრელ ადგილასაა განლაგებული. 

მათი არ გამოყენება პირდაპირ ნიშნავს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის რესურსის 

ფლანგვას. მეორეს მხრივ, ასეთი ტერიტორიების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ ტერიტორია არ შეიცავს ჯანმრთელობისათვის სახიფათო 

ნივთიერებებს. ამის დადგენა შესაძლებელია ყოფილი ფუნქციების შესწავლით - რა 

ტექნოლოგიები და ნივთიერებები იყო გამოყენებული ამ ტერიტორიაზე. 

როგორც წესი, მიტოვებული არეალები არის მიზეზიც და შედეგიც იმისა, რომ ის 

კონკრეტული უბანი, სადაც ისინი ჩნდება, არ ვითარდება. ასეთი უბნებიდან ასევე 

გაედინება მოსახლეობაც და რჩებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც სხვაგან გადასხვლა არ 

შეუძლია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებია. უძრავი ქონების ფასის 

დაცემასთან ერთად, ღარიბი მოსახლეობის კონცენტრაციამ ასეთ უბნებში, შესაძლოა, 

იმატოს. ასე ყალიბდება დეპრესიული უბნები, რომელთა გაჩენაც შეგვიძლია თავიდან 

ავირიდოთ სწორი დაგეგმარების მეშვეობით.  

5.3. ინტენსიფიკაცია 

ინტენსიფიკაცია, იგივე გამჭიდროვება, გულისხმობს ქალაქის ტერიტორიაზე ერთი ან 

რამდენიმე ფუნქციის ობიექტის ზრდას ტერიტორიის გაფართოების გარეშე. მაგალითად, 

ინტენსიფიკაციის ქართული გამოცდილება არის მიშენებების პრაქტიკა 90-იან წლებში. 

იმის მაგივრად, რომ ოჯახები უფრო ფართო ბინებში გადასულიყვნენ საცხოვრებელი 

პირობების გასაუმჯობესებლად, ბევრმა ადგილზე გაფართოება ამჯობინა სხვადასხვა 

სოციალური და ეკონომიკური მიზეზის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული არ 

შეიძლება მივიჩნიოთ საუკეთესო გამოცდილებად, მას დადებითი მხარეებიც ქონდა: 

პირველ რიგში, ეს არსებული სოციალური კავშირების შენარჩუნებაა. უარყოფით 

მხარეებში კი, როგორც წესი, ინფრასტრუქტურაზე ზედმეტ დატვირთვას ასახელებენ, რაც 

არა მხოლოდ საინჟინრო ქსელებს გულისხმობს, არამედ კერძო ტრანსპორტის ზრდის 

შედეგად საცობებისა და პარკინგის პრობლემებს, სოციალური სერვისების, მათ შორის, 

გამწვანების უკმარისობას. 

5.4. ურბანული ცოცვა (urban sprawl) 

ურბანული ცოცვა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ქალაქების, შეიძლება ითქვას, ყველაზე 

დიდი პრობლემაა. ეს არის მოვლენა, როდესაც ქალაქი ფართოვდება დაბალი 

სიმჭიდროვის საცხოვრებელი ზონის, როგორც წესი, ერთბინიანი საცხოვრებელი 



 

28 

სახლებისაგან შემდგარი ახალი უბნების ხარჯზე. ასეთი დასახლებების შეჩერება 

მსოფლიოს თითქმის ყველა ქალაქის პოლიტიკის ნაწილია.  

ერთბინიანი, ხშირად ერთნაირი სახლები მცირე საკარმიდამო ნაკვეთით ერთმანეთის 

მიყოლებით შენდება. ეს დასახლებები დაკავშირებულია მიწით სპეკულირებასა და 

საიპოთეკო მაქინაციებთან, რომლებმაც 2008 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

საბინაო ბაზრის ჩამოშლა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვიეს. ისინი 

აგებულია ე.წ. “მასშტაბის ეკონომიკის” პრინციპებზე - რომ ერთნაირი ფუნქციის 

ობიექტები ერთმანეთთან უშუალო სიახლოვისას ეკონომიკურად უფრო ეფექტიანია.  

ასეთი უბნები მთლიანად დამოკიდებულია საავტომობილო გადაადგილებაზე, რადგან 

მათი სიდიდის გამო, სოციალური ინფრასტრუქტურა ფეხით სავალ მანძილზე არ 

გვხვდება. ასევე, ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, როგორც წესი, მუშაობენ ქალაქის 

ცენტრში და ყოველდღიურად მანქანით გადაადგილდებიან, რითაც ხანგრძლივ 

სატრანსპორტო საცობებს იწვევენ. ამავე განვითარების შედეგია მსხვილი სავაჭრო ცენტები 

- ე.წ. მოლები, სადაც მოსახლეობა მხოლოდ პერიოდულად ვაჭრობს და ერთ ჯერზე 

მსხვილ მარაგებს აკეთებს. ასეთი მოლები პირდაპირ გამორცხავენ მცირე ბიზნესებს და 

ქუჩის მაღაზიებს, რომლებიც “ცოცხალი” ქუჩებისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია.  

ურბანული ცოცვა საქართველოს დიდ ქალაქებშიც გვხვდება. ქ. თბილისის გენერალური 

გეგმა, მაგალითად, მას უარყოფითად აფასებს. ქალაქის შემოგარენში გაჩენილი ახლი 

უბნები (მაგ., ლისის ტბისა და წყნეთის მიმართულება) უკვე იწვევენ სატრანსპორტო 

შეფერხებებს. სავარაუდოა, რომ ამ უბნების ინფრასტრუქტურული მომსახურება 

განსაკუთრებით ძვირია (მაგ., წყლის წნევით მიწოდება), რაც ქალაქის მთელ მოსახლეობას 

გაუძვირებს სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისების ტარიფებს. გარდა ამისა, ქალაქის 

შესასვლელებთან გაჩენილი მსხვილი სავაჭრო ცენტრები - მოლები - ასევე უარყოფით 

გავლენას ახდენენ ქალაქის ქუჩების გასწვრივ მდებარე მაღაზიებზე12.  

5.5. მიმდებარე დასახლების მიერთება 

მიმდებარე დასახლების მიერთება არის ქალაქის ზრდის სტრატეგია, როდესაც მსხვილი 

ურბანული ცენტრი სხვა დასახლების ან მისი ნაწილის მიერთების ხარჯზე ფართოვდება. 

ეს სტრატეგია ყველაზე ხშირად გამოიყენება იმ ქვეყნებში, სადაც საგადასახადო პოლიტიკა 

მიბმულია უბნებზე. ასეთ შემთხვევაში, მიერთება ეკონომიკური მოსაზრებების გამო 

                                                 
12 დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ რადიო თავისუფლების სტატია “საქართველოს 

მომხმარებელი სავაჭრო ცენტრებში ვაჭრობის უნარებს იძენს”, 2017 წ.  https://www.radiota-

visupleba.ge/a/savachro-tsen-

trebi/28309100.html?fbclid=IwAR3J361v9o9OuceH1IoKGFmmO6eyBsbESPRfrm-

LIQ0XPPNECOckgb_p13ck  

https://www.radiotavisupleba.ge/a/savachro-tsentrebi/28309100.html?fbclid=IwAR3J361v9o9OuceH1IoKGFmmO6eyBsbESPRfrmLIQ0XPPNECOckgb_p13ck
https://www.radiotavisupleba.ge/a/savachro-tsentrebi/28309100.html?fbclid=IwAR3J361v9o9OuceH1IoKGFmmO6eyBsbESPRfrmLIQ0XPPNECOckgb_p13ck
https://www.radiotavisupleba.ge/a/savachro-tsentrebi/28309100.html?fbclid=IwAR3J361v9o9OuceH1IoKGFmmO6eyBsbESPRfrmLIQ0XPPNECOckgb_p13ck
https://www.radiotavisupleba.ge/a/savachro-tsentrebi/28309100.html?fbclid=IwAR3J361v9o9OuceH1IoKGFmmO6eyBsbESPRfrmLIQ0XPPNECOckgb_p13ck
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ხდება: შედეგად, დასახლების მოსახლეობა იზრდება, ანუ მას გადასახადების ახალი 

გადამხდელები ემატებიან.  

ეს ქმედება, ასევე, შესაძლოა, გამართლებული იყოს ინფრასტრუქტურული მოსაზრებების 

გამო - როდესაც ერთი დასახლება იყენებს მეორის რესურსს. საქართველოში ერთ-ერთი 

ყველაზე თვალსაჩინო მიერთების მაგალითია თბილისის გაფართოება 2007 წელს, 

როდესაც დედაქალაქმა მიმდებარე ტერიტორიები, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები, ტყეები და რამდენიმე სოფელი მიიერთა. ამით, თბილისმა შეიქმნა 

ერთგვარი მწვანე სარტყელი და დაამყარა კონტროლი იმ მიწებზე, რომლებიც, თბილისთან 

სიახლოვის გამო, მაღალმოთხოვნადი იყო. 

აღსანიშნავია, რომ გენერალურ გეგმას შეუძლია დასახლების საზღვრების დაზუსტების 

საკითხის წამოჭრა, რაც საქართველოს არაერთი დასახლებისთვისაა აქტუალური. 

5.6. მონოცენტრულობა და პოლიცენტრულობა 

მონოცენტრული სტრუქტურა ნიშნავს რომ ტერიტორიას ერთი ცენტრი აქვს, სადაც 

თავმოყრილია ყველა მნიშვნელოვანი ფუნქცია; ხოლო პოლიცენტრული სტრუქტურა 

გულისხმობს ისეთ კონფიგურაციას, როდესაც ტერიტორიაზე რამდენიმე, სხვადასხვა 

დანიშნულებისა და ზომის ცენტრები გვხვდება. ასეთი ცენტრების იდეა არ უნდა აგვერიოს 

ეკონომიკურ კლასტერებთან - როდესაც მუნიციპალიტეტის ან ქალაქის ტერიტორიაზე 

სხვადასხვა ეკონომიკურად აქტიური ერთეული ჩნდება, რადგან, კლასტერისაგან 

განსხვავებით, ცენტრები, როგორც წესი, სხვადასხვა ფუნქციას აერთიანებს.  

დღეს ტერიტორიები და დასახლებები პოლიცენტრულ განვითარებას ანიჭებენ 

უპირატესობას, რადგან სწორედ ასეთი კონფიგურაცია არის ყველაზე ეფექტიანი. ამ ტიპის 

განვითარებას ასახელებს პრიორიტეტულად საქართველოს კანონმდებლობაც. 

საყურადღებოა, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული საქართველოს ურბანიზაციის 

სტრატეგიაც ხაზს უსვამს მიმდებარე დასახლებების ერთობლივი განვითარების - 

აგლომერაციების სისტემების დამკვიდრების მნიშვნელობას. 

პოლიცენტრული სტრუქტურის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ხელს უწყობს 

ტერიტორიის გათანაბრებას - ანუ განვითარების თანაბარი პირობების შექმნას 

ყველასთვის. როდესაც ტერიტორიას რამდენიმე ცენტრი აქვს, ეს ასევე ნიშნავს, რომ 

მოსახლეობა უფრო ახლოა მომსახურების არეალებთან და უფრო ადვილად იღებს ყველა 

აუცილებელ სერვისს. ეს კი ნიშნავს, რომ მას არ უწევს გადაადგილება შორ მანძილზე, რაც 

ამცირებს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ტრანსპორტზე, რომელიც საქართველოში 

გარემოს მთავარი დამაბინძურებელია. მცირდება მუნიციპალიტეტის ხარჯი საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობაზე, რადგან გაცილებით ნაკლები დატვირთვაა.  

ბოლო წლებში განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ იმასაც, რომ ასეთ ცენტრებს 

შეუძლიათ ადგილობრივი უბნის/დასახლების ხასიათი ყველაზე კარგად წარმოაჩინონ. ეს 
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ხელს უწყობს მოსახლეობის შენარჩუნებას და ადგილთან მიკუთვნებულობის გრძნობას 

აჩენს. ადგილობრივი ხასიათი, ყოველ უბანში თავისებური ცხოვრების სტილი, 

მიმზიდველს ხდის ასეთ უბნებს ბიზნესებისთვისაც. ამდენად, ეს დამატებითი სოციო-

კულტურული სარგებელი, ხშირად ასევე ითარგმნება ეკონომიკურ სარგებელშიც.  

5.7. დაცლა და ჭკვიანი დაცლა (smart shrinkage) 

დასახლებების დაცლა ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რომელიც, 

ძირითადად, ეკონომიკური რესტრუქტურიზაციითაა განპირობებული. ეს არის პროცესი, 

როდესაც მოსახლეობა თავის კარ-მიდამოს ტოვებს და სხვაგან, ეკონომიკურად უფრო 

მიმზიდველ დასახლებაში გადადის. ხშირ შემთხვევაში, ეს დასახლების არსებობის ბოლო 

ეტაპია, თუმცა, არსებობს ე.წ. “ჭკვიანი დაცლის” მოდელიც. ჭკვიანი დაცლა გულისხმობს 

მოსახლეობის რაოდენობის კლების მიუხედავად, დარჩენილი მოსახლეობისათვის 

სერვისების გაუმჯობესებას.  ამის მიზანი არ არის ახალი მოსახლეობის მოზიდვა ან 

დაცლის პროცესესის შეჩერება, არამედ მოსახლეობისათვის არჩევანის საშუალების შექმნა. 

მუნიციპალიტეტებმა, რომელთაც ეს მიდგომა აირჩიეს, დაადასტურეს 13 , რომ ის 

სიცოცხლისუნარიანია. ასეთ დასახლებებში იზრდება მოსახლეობის ჩართულობა 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, ასევე ერთმანეთის თანადგომა და, მცირე სახსრების 

მიუხედავად, საჯარო-კერძო პარტნიორობის პროექტებში მონაწილეობის მზაობა.  

დამატებითი ლიტერატურა:  

Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014. 

https://www.local2030.org/library/67/Urban-Planning-for-City-Leaders.pdf  

                                                 
13 ჭკვიანი დაცლა აიოვას შტატის, აშშ მაგალითზე https://www.futurity.org/smart-shrinking-towns-

1901902-2/  

საქართველოში ჩამოთვლილი მაგალითების თითქმის ყველა შემთხვევა გვხვდება. ამ 

საწყისი მდგომარეობების გამოცნობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური 

განვითარების ადეკვატური ამოცანების დასახვისათვის. ეს მაგალითები ასევე წარმოაჩენს 

დასახლებების განვითარების შესაძლო სცენარებს. კონკრეტულად რომელი სტრატეგია 

(ერთი ან რამდენიმე) უნდა აირჩიოს დასახლებამ, განსხვავებულია ყოველი ცალკეული 

შემთხვევისათვის. არჩევანი დამოკიდებულია მოსახლეობის დინამიკაზე, ხელმისაწვდომი 

მიწის რესურსზე, რელიეფზე, კულტურულ თავისებურებებზე და, რა თქმა უნდა, 

მუნიციპალიტეტის განხორციელების უნარზე, რაც გულისხმობს როგორც საინვესტიციო 

შესაძლებლობებს, ასევე პოლიტიკურ ნებას.  

https://www.local2030.org/library/67/Urban-Planning-for-City-Leaders.pdf
https://www.futurity.org/smart-shrinking-towns-1901902-2/
https://www.futurity.org/smart-shrinking-towns-1901902-2/
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6. კომპაქტური განვითარება 

კომპაქტური განვითარება მრავალგანზომილებიანი მიდგომაა, რომელიც გულისხმობს 

განვითარების ისეთ პოლიტიკას, რომელიც, ერთდროულად ხელს უწყობს ეკონომიკურ 

განვითარებას, მიმართულია ბუნებრივი გარემოს დაცვაზე და ხელს უწყობს სოციალურ 

კეთილდღეობას. შეიძლება ითქვას, ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეფციაა 

სივრცითი განვითარების სფეროში. ქვემოთ განხილულია თუ რას ნიშნავს პრაქტიკაში ამ 

მიდგომის განხორციელება. 

6.1. სიმჭიდროვე 

კომპაქტური განვითარება ცდილობს მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენოს მიწის 

რესურსი და ინფრასტრუქტურა. ამდენად, ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი ამ მიდგომისა არის 

სიმჭიდროვე. სიმჭიდროვე, ამ 

შემთხვევაში, განაშენიანების 

სიმჭიდროვეს გულისხმობს და ნიშნავს 

მიწის ნაკვეთზე ნაშენი ფართის ჯამურ 

რაოდენობას. ზოგ შემთხვევაში, 

განაშენიანების სიმჭიდროვეს ასევე 

ანგარიშობენ მიწის ნაკვეთზე 

საცხოვრებელი ერთეულების  

(ერთეული/ჰა) მიხედვითაც.  

მცდარია მოსაზრება, თითქოს 

კომპაქტური განვითარება ყველა 

დასახლებისათვის ერთი 

სიმჭიდროვის შექმნას 

გულისხმობდეს. პირიქით, ამ 

მიდგომის მიხედვით, ქალაქის 

კომპაქტური მოდელი უნდა 

დაეფუძნოს კონკრეტულ 

მაჩვენებლებს და თავისებურებებს, 

როგორიცაა: მიწის, მშენებლობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და მისი მოვლა-

პატრონობის ღირებულება, დასახლების ჩამოყალიბებული იერსახე, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ცხოვრების სტილი. ამ პარამეტრების მიხედვით, შეგვიძლია გამოვიყვანოთ 

თუ რა ტიპის განაშენიანება არის კონკრეტული დასახლების ან მისი ნაწილისათვის 

კომპაქტური. 

მაგალითად, აღმოსავლეთ და დასალეთ საქართველოს მცირე ზომის (50 000 კაცამდე) 

დასახლებებს კომპაქტური განვითარების ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავებული 

მოდელები ექნებათ, რაც განპირობებული იქნება როგორც მიკროკლიმატური პირობებით, 

ილუსტრაცია #2: 
სიმჭდროვე ერთ 
ჰექტარზე 
 
 
 
 
სიმჭიდროვე: 75 ბინა/ჰა. 
მაღალი სართულიანობა, 
ნაკვეთის განაშენიანების 
დაბალი კოეფიციენტი. 

 

სიმჭდროვე: 75 ბინა/ჰა. 
დაბალი სართულიანობა, 
ნაკვეთის განაშენიანების 
მაღალი კოეფიციენტი. 

 

სიმჭდროვე: 75 ბინა/ჰა. 
საშუალო სართულიანობა, 
ნაკვეთის განაშენიანების 
საშუალო კოეფიციენტი. 
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ასევე ჩამოყალიბებული ადათ-წესებით. შედარებით მსხვილ ქალაქებშიც, სხვადასხვა 

უბნებს, შესაძლოა, კომპაქტურობის სხვადსხვა მაჩვენებელი ქონდეთ. 

მთავარი იდეა არის ისეთი სიმჭიდროვის შექმნა, რომელიც დახარჯულ რესურსს (მიწა, 

ინფრასტრუქტურა) ეფექტიანად იყენებს. კომპაქტურ მოდელებზე გადასხვლა 

მუნიციპალიტეტებისათვის ნიშნავს ერთის მხრივ, ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და მის 

მოვლა-პატრონობაზე ხარჯის შემცირებას და, მეორეს მხრივ, უკვე არსებული რესურსის 

უფრო ხეირიანად გამოყენებას.  

მსოფლიო ტენდენციას თუ გავითვალისწინებთ, ბუნებრივ ლანდშაფტებსა და სასოფლო-

სამეურნეო მიწების კარგვა, ხშირ შემთხვევაში ახალი, დაბალი სიმჭიდროვის მქონე 

მშენებელობების ხარჯზე მიმდინარეობს. ასეთი ტენდენცია საქართველოშიც იკვეთება, რა 

თქმა უნდა, ყველაზე მეტად - თბილისსა და მის შემოგარენში. ეს ნიშნავს რომ ვკარგავთ 

პროდუქტიულ მიწებს მაშინ, როდესაც ქალაქის შიგნით განვითარების რესურსი ჯერ 

კიდევ არსებობს. ასევე, ბუნებრივი ლანდშაფტის შემთხვევაში - ვიყენებთ რესურსს, 

რომლის ღირებულებაც უფრო მაღალია ცხოვრების ხარისხის ასამაღლებლად, ვიდრე 

გაფართოებისათვის.  

6.2. შერეული ზონირება 

გარდა იმისა, რომ კომპაქტური განვითარება გულისხმობს განაშენიანების შედარებით 

მჭიდრო სახეობას, ის ასევე გულისხმობს ფუნქციათა მრავალფეროვნებას. ეს კი ნიშნავს, 

რომ დასახლებების ტერიტორიების სხვადასხვა ფუნქციად (საცხოვრებელი, სამრეწველო, 

კომერციული და ა.შ.) დაყოფისას, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შერეულ ზონირებას. 

შერეულია ზონირება, როდესაც ის სამ ან მეტ პროდუქტიულ ფუნქციას14 აერთიანებს. მისი 

უპირატესობებია: 

                                                 
14 პროდუქტიულია ფუნქცია, როდესაც მას აქვს შემოსვლის შექმნის უნარი. 

ტორონტოში, კანადა, ჩატარებული კვლევის მიხედვით, არეალებში, სადაც 

სიმჭიდროვის მაჩვენებელი არის 152 კაცი/ჰა, ინფრასტრუქტურული ხარჯი 40%-

ით ნაკლებია ვიდრე იმ არეალებში, სადაც ეს მაჩვენებელი არის 66 კაცი/ჰა. 

თუმცა, აშშ-ში ანალოგიური კვლევით დადგინდა, რომ კანალიზაციისა და 

წყალმომარაგების ინსტალაციის ხარჯი ექსტრიმალური სიმჭდროვის უბნებში 

20%-ით უფრო მაღალია, ვიდრე დაბალი სიმჭიდროვის უბნებში.  

წყარო: Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014 
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სოციალური კეთილდღეობა: მოსახლეობას უფრო ადვილად მიუწვდება ხელი სხვადსხვა 

სერვისზე. საცხოვრისის მრავალფეროვანი არჩევანი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების 

თანაცხოვრებას უწყობს ხელს, რითაც ამცირებს სოციალური პოლარიზაციის საფრთხეს. 

სხვადასხვა ფუნქციები დღის სხვადასხვა მონაკვეთში ქმნიან ხალხის ნაკადებს, რითაც ე.წ. 

“ცოცხალი” ქუჩების ეფექტი იქმნება, რაც ასევე ზრდის უსაფრთხოების შეგრძნებას.  

ეკონომიკური კეთილდღეობა: ბიზნესების პოტენციალი იზრდება, რადგან მათ სიახლოვეს 

მრავალფეროვანი მომხმარებელი ყავთ დღის სხვადასხვა მონაკვეთში. სოციალური და 

კომერციული სერვისებით კარგად უზრუნველყოფილ უბანში, როგორც წესი, უფრო 

მაღალია ქონების ფასებიც.  

6.3. შეკავშირებულობა 

კომპაქტურ დასახლებებს ასევე “მოკლე მანძილების ქალაქებს” უწოდებენ. შედარებით 

მაღალი სიმჭიდროვე და შერეული ზონირება ნიშნავს, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან 

შედარებით ახლოსაა. ეს ეხება როგორც შენობებს, რომელთა შორის მანძილიც მცირდება, 

ასევე ღია სივრცეებს, რომლებიც, მიწის ეფექტიანი გამოყენების შედეგად, უფრო 

მისაწვდომი ხდება. მოკლე მანძილების უბნებში ავტოტრანსპორტით გადაადგილების 

აუცილებლობა მინიმუმამდე დადის, სამაგიეროდ, საქვეითო და არამოტორიზებული 

ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ხელსაყრელი პირობები იქმნება. სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნის შემცირებასთან ერთად, ასევე მცირდება ტრანსპორტით 

გამოწვეული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, რაც საქვეითო გადაადგილებას კიდევ უფრო 

მიმზიდველს ხდის.  

დამატებითი ლიტერატურა: 

Urban Patterns for a Green Economy: Leveraging Density. UN Habitat. 

Planning for Sustainable Cities. Global report on human settlements. UN Habitat. 2009 

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-

files/Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202009%20Planning%20Sustainable%

20Cities.pdf  

 

შერეული ზონირების გამოყენება მთელი დასახლების ტერიტორიაზე უნდა იყოს 

წახალისებული. თუმცა, რადგან საქართველოს მოსახლეობას, ჯერჯერობით, 

მსყიდველუნარიანობის დაბალი მაჩვენებელი აქვს, სავაჭრო ობიექტების 

განვითარება უპრიანია სტრატეგიულად შერჩეულ არეალებში. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202009%20Planning%20Sustainable%20Cities.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202009%20Planning%20Sustainable%20Cities.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202009%20Planning%20Sustainable%20Cities.pdf
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7. სივრცითი კომპონენტების გავლენა ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაზე 

საცხოვრისი, დასაქმება, სერვისებზე წვდომა და უსაფრთხოება მოქალაქეებისათვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია 

დასახლების სტრუქტურასთან - ანუ სად და როგორ ცხოვრობენ ისინი. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ის ელემენტები, რომლებიც ამ საცხოვრებელ გარემოს 

განსაზღვრავს. დასახლებების დაგეგმარება არ არის ზუსტი მეცნიერება. შესაბამისად, 

ზუსტი გათვლების გაკეთება, იმუშავებს ესა თუ ის ხერხი, შეუძლებელია. თუმცა, ცოდნისა 

და გამოცდილების, დაკვირვებისა და მოდელირების უკეთესი ტექნიკების წყალობით ჩვენ 

დაგვიგროვდა ცოდნა იმაზე, თუ რა მუშაობს შედარებით უკეთესად. ეს ნაწილი ეძღვნება 

იმაზე მსჯელობას, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ცოდნა ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარებისათვის.  

 

7.1. უძრავი ქონება, განვითარების კოეფიციენტები, საბინაო სექტორი 

როგორც წესი, საცხოვრისი ქალაქის ძირითადი ფუნქციაა. ის აყალიბებს ქალაქის ხასიათს, 

რადგან სწორედ საცხოვრისის ტიპების მიხედვით ყალიბდება სპეციფიური ცხოვრების 

სტილი, სამეზობლო ურთიერთობები და ღირებულებები. ამ გარემოების დაცვა ქალაქის 

დაგეგმარების ერთერთი უმთავრესი ამოცანაა, რადგან ადამიანების ჩვეული ცხოვრების 

სტილის რღვევა იწვევს მოსახლეობის უკმაყოფილებას რაც, საბოლოო ჯამში, უბიძგებთ 

მათ დატოვონ ჩვეული გარემო და ახალი საცხოვრებელი ადგილი მოიძიონ. საქართველოს 

პირობებში, როდესაც ქალაქები ერთმანეთს ეჯიბრებიან მოსახლეობის შენარჩუნებაში, 

საცხოვრებელი გარემოს ხასიათის დაცვა უკიდურესად მნიშვნელოვანი ხდება.  

ჩამოყალბებული უბნები, როგორც წესი, ხასიათდებიან მყარი სოციალური კავშირებით, 

გარკვეული კულტურული ღირებულებებით (მათ შორის, კონკრეტული ადგილობრივი 

ე.წ. “კოლორიტი” მეზობლებით), არიან უსაფრთხო და, შესაბამისად, მიმზიდველი 

საცხოვრებლად. მიმზიდველობა აისახება უძრავი ქონების ფასში. შესაბამისად, ასეთი 

უბნები ძალიან ხშირად არის ინვესტორის სამიზნე. ამდენად, მუნიციპალიტეტის ამოცანაა, 

ერთის მხრივ, ხელი შეუწყოს უბნების ჩამოყალიბებას, მათი ხასიათის დაცვას და, მეორეს 

მხრივ, მათ მდგრად განახლებას. ეს უკანასკნელი კი გულისხმობს ისეთი საინვესტიციო 

პირობების შექმნას სივრცითი მოწყობის რეგულაციების გამოყენებით, რომ დეველოპერის 

ინტერესიც დაკმაყოფილდეს და, ამავდროულად, არ დაიკარგოს ის ღირებულება - ხასიათი 

რამაც მოიზიდა ეს დეველოპერი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი ამოცანა, თუმცა, მისი 

მიღწევა შესაძლებელია. საქმე ისაა, რომ სივრცითი განვითარების ერთერთი ხელსაწყო 

სიმჭიდროვის კოეფიციენტია - ანუ მაჩვენებელი, რამდენი კვადრატული მეტრი 

ფართობის მშენებლობა არის ნებადართული. ასეთი კოეფიციენტის დაწესებისას 

გასათვალისწინებელია მშენებლობისა და მიწის თვითღირებულება და ის დანამატი, 

რომელიც ინვესტორისათვის მშენებლობას საინტერესოს გახდის.  
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განსაკუთრებით საინტერესოა ის სიტუაციები, როდესაც გვაქვს მოძველებული საბინაო 

ფონდი ქალაქის მიმზიდველ არეალებში. აქ არ იგულისხმება ისტორიული შენობები, 

არამედ, საბჭოთა დროს აშენებული მრავალბინიანი სახლები. ამ დროს მუნიციპალიტეტს 

აქვს ორი ძირითადი არჩევანი: 1. გაზარდოს ამ კორპუსების მიწის ნაკვეთებისათვის 

სიმჭიდროვის კოეფიციენტი და უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობა 

ისე, რომ ამ შენობების გამოსყიდვა და მათ ადგილზე ახალი კორპუსის მშენებლობა 

კომერციულად მომგებიანი იყოს. 2. თვითონ უზრუნველყოს საცხოვრისის განახლება 

მუნიციპალური ან/და სახელმწიფო ხარჯებით. მეორე ვარიანტი ფართოდაა 

გავრცელებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, თუმცა, ასეთ შემთხვევებში, საცხოვრისი 

ყოველთვის არ გადადის მობინადრეთა კერძო საკუთრებაში და მუნიციპალურ ფონდად 

რჩება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამ ორი ვარიანტის სხვადასხვანაირი კომბინაცია, 

რომელიც, დამოკიდებულია ქალაქისთვის ხელმისაწვდომ რესურსზე.  

ქალქის განვითარების აღნიშნული სტრატეგია საქართველოში ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა, არც თუ ისე დადებითი პრაქტიკით. სიმჭდროვის ყველაზე 

რადიკალური ზრდის მაგალითია ქ. ბათუმი, სადაც ტრადიციული დაბალსართულიანი, 

თუმცა მჭიდრო განაშენიანება კომერციულ მშენებლობას ეწირება.  

მართალია, ეს ქალაქისათვის სწრაფ მოკლევადიან მოგებას ნიშნავს, თუმცა, მომავალში 

ასეთი მშენებლობები, რომლებიც არაადგილობრივი მესაკუთრეების ინტერესებს ასახავს, 

ქალაქისათვის, შესაძლოა, პრობლემად იქცეს. ამის მაგალითია, ქ. ბარსელონა, სადაც 

ტურისტული სექტორის ზრდით განპირობებული უძრავი ქონების ბუმმა მოსახლეობის 

დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. საქმე ისაა, რომ ადგილობრივებისთვის ცხოვრება 

გაძვირდა, ხოლო დროებით ჩასული მცხოვრებლები ადგილობრივი ხასიათის 

ფორმირებაში მონაწილეობას არ იღებენ. ამდენად, უძრავი ქონების ბაზრის 

განვითარებისას ასევე უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა ტიპის სოციალურ და კულტურულ 

ურთიერთობებს მოასწავებს ის ქალაქისათვის.  

7.2. კულტურული მემკვიდრეობა და საქალაქო რეკონსტრუქცია15 

საქართველოში, ალბათ, არ მოიძებნება დასახლება, რომელსაც გარკვეული ისტორიულ-

კულტურული ღირებულება არ ქონდეს. ეს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარეა, 

თუმცა, მას ასევე აქვს გარკვეული ვალდებულებები, კერძოდ, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და მოვლა-პატრონობა. ახალი არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობა, რაც უფრო ასაკოვანია ის, უფრო ძვირია შესანახად, მაგრამ 

დადებითი მხარე ისაა, რომ მისი ღირებულებაც შესაბამისად მზარდია. 

                                                 
15 ევროპულ მაგალითებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე https://urbact.eu/urban-heritage-

urbact-projects  

https://urbact.eu/urban-heritage-urbact-projects
https://urbact.eu/urban-heritage-urbact-projects
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2012 წელს მსოფლიო ბანკმა შეასრულა 16  კვლევა ქ. თბილისში ზემო კალას უბნის 

რეკონსტრუქციის ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტებზე. ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ 

დაადასტურა, რომ კულტურულ მემკვიდრეობაში სწორი და მართული ინვესტიციების 

განხორციელებისას, მოსალოდნელია რიგი დადებითი ეფექტებისა.  

პირველ რიგში, იზრდება ტურისტების რაოდენობა; ამდენად, რეკონსტრუქციისაგან 

პირდაპირი მოგების მისაღებად მნიშვნელოვანია ქალაქმა ხელი შეუწყოს ისეთი 

ბიზნესების განვითარებას, რომლებიც აღნიშნული რეკონსტრუირებული არეალის 

ფარგლებში შეძლებენ ტურისტების დაკავებას. ეს შეიძლება იყოს კვების, კულტურულ-

გასართობი, კომერციული ობიექტები. შესაბამისად, უკიდურესად მნიშვნელოვანი ხდება 

სატრანსპორტო და საქვეითო ნაკადების მართვა ისე, რომ როგორც ტურისტები, ისე 

ადგილობრივები, მუდმივად ქმნიდნენ ნაკადს რეკონსტრუირებული არეალის 

მიმართულებით. საქმე ისაა, რომ ასეთი ნაკადის არარსებობის შემთხვევაში, ქალაქის 

სტუმრებმა, შესაძლოა, სხვა მარშრუტი აირჩიონ. ეს კი, თავისათავად ნიშნავს, რომ 

რეკონსტრუქციაზე დახარჯული თანხებისაგან მოგების მისაღებად გაცილებით მეტი დრო 

იქნება საჭირო. ასევე, კვლევაში, მოსახლეობამ აღნიშნა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, 

რადგან რეკონსტრუქციის შედეგად გაუმჯობესდა საბინაო პირობები და 

ინფრასტრუქტურა. გაჩნდა მეტი სერვისი, რამაც ასევე დასაქმების დამატებითი ადგილები 

უზრუნველყო. 

კიდევ ერთი გარემოება, რაზედაც ყოველთვის ამახვილებენ ყურადღებას, არის 

რეკონსტრუქციის შედეგად არეალში ცხოვრების გაძვირება, რაც განაპირობებს ისეთ 

მოვლენას, როგორიცაა ჯენტრიფიკაცია. ჯენტრიფიკაცია გულისხმობს პროცესს, როდესაც 

უბნის მკვიდრი მოსახლეობა იძულებულია სხვაგან გადავიდეს საცხოვრებლად და მის 

ადგილას უფრო შეძლებული ადამიანები სახლებიან ან იწყებენ საქმიანობას. ამ მოვლენის 

სრულად აღმოფხვრა, რა თქმა უნდა, თითქმის შეუძლებელია, თუმცა მუნიციპალიტეტი 

მაქსიმალურად უნდა ეცადოს რომ ადგილობრივი მოსახლეობა შეინარჩუნოს. საქმე ისაა, 

რომ კულტურული მემკვიდრეობის უბნები, როგორც წესი, საკმაოდ სპეციფიურ 

ცხოვრების წესსაც გულისხმობს. როდესაც ეს წესი ქრება, კულტურული მემკვიდრეობის 

ღირებულებაც კნინდება.  

საქართველოში ბოლო 15 წლის მანძილზე რამდენიმე ქალაქის რეკონსტრუქცია, 

წარმატებულობის სხვადასხვა ხარისხით ჩატარდა. ერთ-ერთი პირველი იყო ქ. სიღნაღი, 

რომლის რეკონსტრუქციის იწყება ქალაქის ქვეყნის ტურიზმის მნიშვნელოვან ცენტრად 

ჩამოყალიბება. იგივე შეიძლება ითქვას ქ. ბათუმზეც, სადაც საქალაქო რეკონსტრუქცია 

მისი ახალი იმიჯის შესაქმნელად განხორციელდა. მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა 

                                                 
16 Investment in urban heritage : economic impacts of cultural heritage projects in FYR Macedonia and 

Georgia. World Bank. 2012 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/docu-

mentdetail/779821468054243731/investment-in-urban-heritage-economic-impacts-of-cultural-heritage-

projects-in-fyr-macedonia-and-georgia  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/779821468054243731/investment-in-urban-heritage-economic-impacts-of-cultural-heritage-projects-in-fyr-macedonia-and-georgia
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/779821468054243731/investment-in-urban-heritage-economic-impacts-of-cultural-heritage-projects-in-fyr-macedonia-and-georgia
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/779821468054243731/investment-in-urban-heritage-economic-impacts-of-cultural-heritage-projects-in-fyr-macedonia-and-georgia
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ამ პროცესის ავკარგიანობის შესახებ, ქ. ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარი შთამბეჭდავი 

სიჩქარით ვითარდება17.  

7.3. საზოგადოებრივი სივრცეები 

ბოლო დროს თითქმის ყველა ავტორიტეტული ინსტიტი თუ გამოცემა განსაკუთრებულ 

ყურადღებას უთმობს საზოგადოებრივ სივრცეებს. წელს მსოფლიო ბანკმა გამოსცა ახალი 

პუბლიკაცია18, რომელიც ქალაქების ამ უმნიშვნელოვანეს ელემენტს ეთმობა და რომელშიც 

ხაზგასმულია, რომ საზოგადოებრივ სივრცეებში ინვესტირება არის ყველაზე სწრაფი და 

სწორი გზა გავხადოთ ჩვენი ქალაქები “ცოცხალი” და საცხოვრებლად მიმზიდველი 

ყველასათვის. გამოცემის თანახმად, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზეც 

წარადგინეს, საზოგადოებრივი სივრცეები განიხილება როგორც ქალაქების “ფარული” 

ღირებულება, რომლის აღმოჩენაც ყველასათვისაა შესაძლებელი და აუცილებელი, რადგან 

სწორედ ხარისხიანი საზოგადოებრივი სივრცე უზრუნველყოფს ქალაქის 

მიმზიდველობას. საზოგადოებრივი სივრცეები შეიძლება იყოს ღია და დახურული. ღია 

სივრცეებში ცალკე გამოირჩევა ღია გამწვანებული სივრცეები. სასწავლო კურსის 

მიზნებიდან გამომდინარე, ყურადღებას საზოგდოებრივი სივრცეების ორ ტიპზე 

გავამახვილებთ.  

ქუჩები 

მე-20 საუკუნის თითქმის მიწურულამდე ქუჩას აღიქვამდნენ როგორც სივრცეს 

ტრანსპორტისათვის და, შესაბამისად, ყველაფერი ეწყობოდა ავტომობილებისათვის 

ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად. თუმცა, დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ 

ავტომობილებით დომინირებული ქუჩებიდან ჯერ გაქრნენ ქვეითები და მათთან ერთად 

სხვადასხვა კომერციული საქმიანობა, რამაც უარყოფითი გავლენა იქონია არა მხოლოდ 

ეკონომიკურ ასპექტებზე, არამედ სოციალურზეც. მაგალითად, ასეთი ქუჩები უსაფრთხო 

აღარ იყო და მათ მოსახლეობაც და ბიზნესიც თავს არიდებდა.  

ეკონომიკური აქტივობისა და სოციალური ერთიანობის გასაღვივებლად, ქუჩების  

სივრცითი მოწყობა რადიკალურად შეიცვალა. კერძოდ, დღეს ქუჩის მოწყობის დროს, 

უპირატეს ადგილს იკავებს ადამიანი და მისი გარემო. ქუჩა უნდა იყოს მოსახერხებელი 

გადასაადგილებლად, ის ასევე უნდა იყოს უსაფრთხო - რისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ 

ქუჩის განმსაზღვრელი შენობები არ იყოს ყრუ კედლებისაგან, არამედ ღია, გამჭვირვალე 

ვიტრინებით. მომდევნო წლებში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ქვეითი უფრო 

                                                 
17 იხ. ფორბსის სტატია თიბისი კაპიტალის კვლევის შესახებ “ბათუმის უძრავი ქონების სექტორის 

კვლევა” https://forbes.ge/news/6753/baTumis-uZravi-qonebis-seqtoris-kvleva--  

18 Investing in public spaces to achieve livable cities for all. World Bank. 2020 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/11/investing-in-public-spaces-to-achieve-liva-

ble-cities-for-all   

https://forbes.ge/news/6753/baTumis-uZravi-qonebis-seqtoris-kvleva--
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/11/investing-in-public-spaces-to-achieve-livable-cities-for-all
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/11/investing-in-public-spaces-to-achieve-livable-cities-for-all
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განწყობილია რაიმე შეიძინოს ქუჩის გასწვრივ მდებარე კომერციულ ობიექტში, ვიდრე 

მანქანის მგზავრი.  

ღია სივრცეები 

საქართველოში არც თუ იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ღია სივრცეები, მიუხედავად იმისა, 

რომ ისინი მოწყობილი და მოვლილია, არ იზიდავენ სათანადო რაოდენობის 

მოსახლეობას. ამას ორი ახსნა აქვს: ერთი, სარეკრეაციო სივრცის ადგილმდებარეობა არ 

არის სათანადოდ შერჩეული და მეორე, მისი კონფიგურაცია და ელემენტები (დიზაინი) არ 

შეესაბამება მოსახლეობის საჭიროებას. ეს განსაკუთრებით თვალნათელია სათამაშო 

მოედნებთან მიმართებით, რადგან ადამიანები, ვინც ამ მოედნებს აწყობენ, თვითონ უკვე 

ათწლეულებია არ თამაშობენ. თამაშები და დასვენების მეთოდები იცვლება დროსთან 

ერთად და ასევე განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურებში. ასევე, გავლენას ახდენს 

კლიმატიც. ცხელი კლიმატის პირობებში, შესაძლოა, ყოველთვის არ არის სწორი 

გადაყვეტილება ისეთი მცენარეულობის გამოყენება, რომელიც ხშირ მორწყვას საჭიროებს. 

არასწორად შერჩეული ელემენტები ხარჯიანია მუნიციპალიტეტისთვის და, როდესაც 

მოვლა-პატრონობაზე საკმარისი თანხა არ არის, საზოგადოებრივი სივრცეების ხარისხიც 

ეცემა, რაც მის საბოლოოდ დეგრადაციას იწვევს.  

ღია სივრცეების მოწყობის კარგი პრაქტიკა 19  აჩვენა ქ. ზაგრებმა, რომელმაც ქალაქის 

მასშტაბით 17 სხვადასხვა სივრცე მოაწყო. სივრცეების შერჩევის პროცედურა გულისმობდა 

მჭიდრო თანამშრომლობას მოსახლეობასთან, რადგან სივრცეები მათთვის ხელმისაწვდომ 

მანძლზე უნდა ყოფილიყო და ის ფუნქციები დაეკმაყოფილებინა, რაც კონკრეტულ უბანს 

ჭირდებოდა. მოსახლეობასთან ერთად ტერიტორიების შერჩევის შემდეგ გამოცხადდა 

არქიტექტურული კონკურსები. ღია კონკურსები ხელს უწყობს მაღალი ხარისხის სივრცის 

შექმნას და, რაც მთავარია, ისინი უზრუნველყოფენ იმას, რომ კონკრეტული 

საზოგადოებრივი სივრცე არის უნიკალური. ეს გარემოება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, რადგან საზოგადოებრივი სივრცეები შესაძლოა უბნის ხასიათის 

ჩამოყალიბების მამოძრავებელი ძალა აღმოჩნდეს. ქ. ზაგრების ამ პროექტის შეფასებაში 

ნათქვამია, რომ პროექტის მეშვეობით მიღწეულ შედეგებს შორისაა სოციალური 

                                                 
19 Revitalisation of public spaces. How a city has decided to spot existing public spaces and improve them in the 

scope of housing, recreation, leisure and social cohesion. https://urbact.eu/revitalisation-public-spaces  

ლონდონში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ცენტრალური ქუჩის კეთილმოწყობა 

დაახლოებით 5.2%-ით ზრდის საცხოვრებლის და 4.9%-ით კომერციული ქირის ფასს. 

კეთილმოწყობაში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება უფრო ფართო და მანქანებისაგან 

სათანადოდ გამოყოფილი ტროტუარები, უკეთესი საფარი, მეტი გამწვანება და ჩრდილი, 

სათანადო წყალარინება, განათება და ქუჩისპირა შესასვლელები.  

წყარო: Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014 

https://urbact.eu/revitalisation-public-spaces
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ერთიანობა, რომელიც ერთობლივი საჭიროებების გამოვლენისა და დაკმაყოფილების 

გზით იქნა შესაძლებელი.   

ღია სივრცეებისაგან ეკონომიკური მოგების გამოთვლა რთული ამოცანაა 20 , თუმცა, 

ემპირიული დაკვირვებით, ისინი დადებითად მოქმედებენ მიმდებარე ბიზნსებსა და 

უძრავი ქონების ფასზე. გავიხსენოთ თუნდაც საქართველოში გავრცელებული რეკლამები 

- აქტიუუ საზოგადოებრივ ადგილებთან მიმდებარე ფართის ქირა ყოველთვის უფრო 

მაღალია. 

გამწვანება 

საქალაქო გამწვანების როლი, გარდა მისი დადებითი ეფექტისა ჯანმრთელობაზე (რაც 

პირდაპირ ითარგმნება ეკონომიკურ კეთილდღეობაში), ასევე არის სხვადასხვა ხარჯის 

შემცირება როგორც მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე მოსახლეობისათვის. მაგალითად, იმის 

გამო, რომ შენობების გაგრილებაზე უფრო მეტი ენერგია იხარჯება, ვიდრე გათბობაზე, 

სათანადო გამწვანება უკიდურესად მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან მას 10%-მდე შეუძლია 

გაგრილების ხარჯის შემცირება. უკვე ცნობილია, რომ ყოველი მომდევნო ზაფხული, 

კლიმატის ცვლილების გამო, უფრო ცხელი იქნება, ვიდრე მისი წინამორბედი, გაგრილების 

ალტერნატიული მეთოდები უკიდურესად მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან სიცხის 

ტალღებმა, შესაძლოა, მოსახლეობის გარკვეული ფენები იმსხვერპლოს. ასევე არსებობს 

კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ გამწვანებასთან სიახლოვე დადებითად აისახება 

უძრავი ქონების ფასზეც. ამასთან, ნიუ იორკში, აშშ-ში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 

ხეებზე დახარჯული ყოველი 1 აშშ დოლარი ქალაქის მოსახლეობისათვის ნიშნავს 5.6$-ის 

ღირებულების სარგებელს21.  

                                                 

20 დამატებითი ინფორმაციისათვის გაეცანით: Economic Value of Open Space. Lincoln Institute of Land 

Policy. https://www.lincolninst.edu/publications/articles/economic-value-open-space  

21 წყარო: Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ქალაქის თითოეულ მცხოვრებს 15 

წუთის ფეხით მანძილზე მინიმუმ 9 კვ.მ.-ის მქონე გამწვანებული არეალი უნდა ჰქონდეს 

ხელმისაწვდომი. შედარებისათვის, დღეს თბილისის მონაცემი დაახლოებით 3 კვ.მ.-ია, 

რომლის გაზრდაც გენერალური გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულებისას, შესაძლებელია დაახლოებით 10 კვ.მ.-მდე. 

წყარო: Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014 

https://www.lincolninst.edu/publications/articles/economic-value-open-space
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7.4. შეკავშირებულობა და ტრანსპორტი  

როგორც უკვე აღინიშნა კომპაქტური ქალაქის აღწერის ნაწილში, სივრცითი მოწყობა და 

ტრანსპორტი ერთმანეთთან საკმაოდ მჭიდროდაა დაკავშირებული. როგორც წესი, 

ტრანსპორტის პრობლემა, სინამდვილეში, არის მიწის - ტერიტორიების არაადექვატური 

ზონირების - პრობლემა. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ადამიანები მგზავრობენ იმიტომ, 

რომ რომელიმე კონკრეტული მომსახურება მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი მათი 

საცხოვრებელი ადგილის მიმდებარედ. მსხვილ ქალაქებში, სადაც მაღალია სიმჭიდროვე, 

ამ პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია შერეული ზონირების მეშვეობით - ანუ ფუნქციათა 

მრავალფეროვნების შექმნით, თუმცა, საკითხი განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებს 

მცირე და დაბალი სიმჭიდროვის მქონე დასახლებებში.  

საქართველოს მცირე ქალაქების (50 000 მოსახლე და ნაკლები) უმრავლესობა, ძირითადად, 

დამოკიდებულია კერძო ავტოტრანსპორტზე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 

არამოტორიზებული ტრანსპორტის განვითარების დიდი პოტენციალი. ასეთ 

დასახლებებში ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისით, ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ იმასაც, რომ, როგორც წესი, სამი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნაკადი 

გვხვდება. 1 - ადგილობრივი მოსახლეობა; 2 - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, რომელიც 

მუნიციპალურ ცენტრში სერვისების მისაღებად მგზავრობს; და 3 - ტურისტები. ამ სამივე 

ნაკადს განსხვავებული საჭირობები აქვს. მაგალითად, ტურისტებისათვის 

ავტოსადგურები და გაჩერებები უნდა მოეწყოს ისე, რომ მათ გარკვეული მანძილის გავლა 

მაინც დაჭირდეთ. ეს მანძილი უნდა იყოს გონივრულად შერჩეული. ანუ, არც ისე შორს 

ტურისტული ღირსშესანიშნაობიდან, რომ მას ტაქსი დაჭირდეს და, არც ისე ახლოს, რომ 

მას შესაძლებლობა ქონდეს ისარგებლოს მიმდებარე კომერციული ობიექტებით, სადაც 

შეძლებს გარკვეული თანხა დახარჯოს. კარგი მაგალითია ქ. მცხეთა, სადაც 

ავტოპარკინგიისეა განლაგებული, რომ ტაძარში მოსახვედრად ვიზიტორს უწევს 

სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებით დატვირთული მცირე ქუჩის გავლა. 

დასახლებებს შორის ტრანსპორტს რაც შეეხება, აქ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

მგზავრობებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაწარმის რეალიზაციის მიზნით. ამას 

ადასტურებს UNDP საქართველოს მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტებისათვის განხორციელებული პროექტიც. შესაბამისად, ასეთ 

შემთხვევებში, აქტუალური ხდება არა მხოლოდ ტრანსპორტის ალტერნატიული ფორმები 

- მაგალითად, სპეციალურად ეკიპირებული სამარშრუტო ტაქსები, არამედ, სოფლის 

მეურნების ნაწარმის მარკეტინგული სქემებიც. ასეთი, შესაძლოა, იყოს ელექტრონული 

ვაჭრობა, როდესაც ნაწარმის მომხმარებლამდე მიტანას უზრუნველყოფს სპეციალური 

პლატფორმა (ონლაინ მაღაზია). ასეთი სქემები საქართველოში, გარკვეული მიზეზების 

გამო, ჯერჯერობით ფართოდ გავრცელებული არაა, თუმცა, მათი დანერგვის შემთხვევაში, 

შესაძლებელია ტრანსპორტზე მოთხოვნის შემცირება. ტრანსპორტზე მოთხოვნის 

შემცირებას, ასევე, ხელს უწყობს სხვადასხვა მომსახურების ონლაინ რეჟიმში გადასვლაც, 

ადგილობრივი მიტანის სერვისების განვითარება და ა.შ. 
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ხშირ შემთხვევაში, რეგიონული ცენტრები უფრო მსხვილ ნაკადებს იზიდავენ, ვიდრე 

რიგითი მუნიციპალური ცენტები. ამდენად, სატრანსპორტო სისტემის მოწყობა, უპრიანია 

რეგიონულ დონეზე. რეგიონული სატრანსპორტო სქემების მაგალითები გვხვდება 

როგორც ევროპაში, სადაც უპირატესობა რკინიგზას ენიჭება, ასევე აშშ-ში, სადაც უმეტესად 

ავტოტრანსპორტზე არიან დამოკიდებულები.  

ავტოტრანსპორტის შემცირების შემდეგ, ან, ზოგ შემთხვევაში, საერთოდ მასზე უარის 

თქმის შედეგად ქალაქებში კეთილდღეობის ზრდაზე საუბრობს მსოფლიო ეკონომიკური 

ფორუმიც22. ამ მიმართულებით საქართველოს დასახლებებიც მუშაობენ. ბათუმის გარდა, 

რომელმაც შეიმუშავა მდგრადი ტრანსპორტის სტრატეგია, გამოსარჩევია ასევე ქ. რუსთავი, 

რომელმაც ველოსიპედით გადაადგილების სტრატეგია23 შეადგინა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსპორტზე მოთხოვნის შემცირება ყველა ქალაქის მთავრი 

ამოცანაა ენერგოეფექტიანობის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის მობილობის 

გაზრდა მაინც პრიორიტეტად რჩება. საქმე ისაა, რომ გაზრდილი მობილობა - 

მოსახლეობის უნარი გადაადგილდეს წინასწარ გათვლილ დროში - არის ეკონომიკური 

განვთარების აუცილებელი წინაპირობა. ამით ადამინებს უჩნდებათ საშუალება 

დასაქმდნენ, გამოიყენონ მრავალფეროვანი სერვისები და, რაც არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია, აღმოფხვრან სოციალური სეგრეგაციის საფრთხე.  

                                                 
22 იხილით მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სტატია: https://www.wefo-

rum.org/agenda/2016/01/city-without-cars/  

23 იხ. რადიო თავისუფლების სტატია ქ. რუსთავის ველოსიპედით გადაადგილების სტრატეგიაზე 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/ველოსიპედით-გადაადგილების-სტრატეგია-

რუსთავისთვის/30643590.html  

მოსახლეობის მობილობის გაზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო და რადიკალური 

გადაწყვეტილება მიიღო ქ. ტალინის მერიამ, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქ. 

ტალინში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის უფასო გახადა. შედეგად, ის ადამიანებიც 

კი, ვინც მანქანით გადაადგილდებოდა, საჯარო ტრანსპორტზე გადავიდა, რითაც შემცირდა 

დამოკიდებულება კერძო ავტომობილებზე. ამან ხელი შეუწყო მოსახლეობის მობილობის 

გაზრდას, რაც, როგორც ქალაქი იუწყება, საბოლოო ჯამში, უფრო მომგებიანი აღმოჩნდა 

ქალაქისათვის გადასახადებისაგან მიღებული შემოსავლების წყალობით, ვიდრე ისედაც 

სუბსიდირებული საჯარო ტრანსპორტის ბილეთების გაყიდვიდან ქონდა. 

დამატებითად გაეცანით სტატიას Tallin Experiment. Estonia Public Transport-free cities:  

https://www.theguardian.com/cities/2016/oct/11/tallinn-experiment-estonia-public-transport-free-

cities  

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/city-without-cars/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/city-without-cars/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/30643590.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/30643590.html
https://www.theguardian.com/cities/2016/oct/11/tallinn-experiment-estonia-public-transport-free-cities
https://www.theguardian.com/cities/2016/oct/11/tallinn-experiment-estonia-public-transport-free-cities
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დამატებითი ლიტერატურა: 

მწვანე ქალაქები: ინტეგრირებული მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების განვითარება 

ქალაქ ბათუმისა და აჭარის რეგიონისათვის  

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/projects/green-cities--integrated-sustainable-

transport-for-batumi-and-aj.html  

Urban Patterns for a Green Economy: Leveraging Density. UN Habitat. 

Urban Planing for City Leaders, 2nd Edition, UN-Habitat, 2014. 

https://www.local2030.org/library/67/Urban-Planning-for-City-Leaders.pdf  

 

  

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/projects/green-cities--integrated-sustainable-transport-for-batumi-and-aj.html
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/projects/green-cities--integrated-sustainable-transport-for-batumi-and-aj.html
https://www.local2030.org/library/67/Urban-Planning-for-City-Leaders.pdf
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8. გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და ელექტრონული რესურსების 

გამოყენება ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად  

8.1. სივრცითი მონაცემები და საყრდენი გეგმა  

ისევე როგორც ეკონომიკური განვითარების შემთხვევაში, სივრცითი განვითარებაც 

საჭროებს მუდმივ მონიტორინგს. თუმცა, სხვა დარგებისაგან განსხვავებით, ის იყენებს 

სივრცით მონაცემებს. სივრცითია მონაცემი, თუ ის კონკრეტული მოვლენის აღწერისას, 

ასავე მიუთითებს მისი გავრცელების არეალს, ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ დატანილია 

რუკაზე. მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ მოსახლეობის რაოდენობაზე, სივრცითი 

მოწყობის გეგმისთვის მნიშვნელოვანია ასევე კონკრეტულად სად ცხოვრობს ეს 

მოსახლეობა და რამდენად თანაბრადაა ის გადანაწილებული ტერიტორიაზე.  

როგორც წესი, სივრცითი მოწყობის გეგმის შემუშავების პირველი საფეხური არის 

მონაცემის შეგროვებას. საქართველოს მთავრობამ დაადგინა საყრდენი მონაცემების 

სარეკომენდაციო სია და მათი მაჩვენებლები. მონაცემები საფუძვლად ედება ე.წ. “საყრდენ 

გეგმას”. საყრდენი გეგმა არის პროექტირების დაწყების მომენტისათვის არსებული 

სიტუაციის ფიქსირება. ის ასახავს იმ რეალობას, რომლის მიმართაც ჩვენ უნდა 

განვახორციელოთ ქმედებები. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ საყრდენი გეგმა იყოს 

შეთანხმებული ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რადაგან ის იქნება 

გადაწყვეტილებების მიღების ამოსავალი წერტილი. 

8.2. გეოსაინფორმაციო სისტემების რაობა და მათი როლი სივრცის დაგეგმარებაში 

დღეს რუკები ელექტრონულად მზადდება, რისთვისაც გეოსაინფორმაციო სისტემებს 

ვიყენებთ.  გეოსაინფორმაციო სისტემებით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის 

გეოგრაფიული მონაცემის შეგროვება, შენახვა, ანალიზი და ვიზუალიზაცია. ამასთან, ის 

გვეხმარება პროცესების გააზრებაში არა მხოლოდ  სტატიკურად, არამედ დროში, რაც 

სივრცის დაგეგმარებისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ეს 

ხელსაწყო გვეხმარება გავაანალიზოთ თუ როგორ ვითარდებოდა კონკრეტული ადგილი 

წარსულში და, ასევე, მოვახდინოთ მომავლის განთარების მოდელირება.  

როგორც უკვე აღინიშნა, სივრცის დაგეგმარება საკმაოდ კომპლექსურია, რადგან 

სხვადასხვა დარგის ინტეგრაციას ახდენს. ხშირად ინფორმაცია იმდენად 

მრავალფეროვანია, რომ მისი გააზრება და ვიზუალიზაცია სტატიკური რუკის/გეგმის 

სახით შეუძლებელია. GIS სხვდასხვა ტიპის ინფორმაციის ფენებს შორის კავშირების 

დადგენის და სწორი გადაწყვეტილების მისაღების საშუალებას გვაძლევს. 

გეოსაინფორმაციო სისტემები ფართოდ გამოიყენება ბუნებრივი კატასტროფების 

მოდელირებისათვის, ახალი განვითარებისათვის ადგილის შესარჩევად და, რა თქმა უნდა, 

ეკონომიკური აქტივობის გასააქტიურებლად. 
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8.3. ელექტრონული რესურსების გამოყენება ბიზნესსა და ინვესტიციებისთვის 

როგორც ვნახეთ, GIS საკმაოდ ეფექტიანია ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაში. 

თუმცა, მისი ეფექტიანობა იზრდება, როდესაც სივრცითი მონაცემები ღიაა მოსახლეობისა 

და ბიზნესისათვის და მუდმივად განახლებადია.  

დღეს საქართველოს მუნიციპალიტეტები GIS ძირითადად სამშენებლო პროექტების 

ადმინისტრირებისათვის იყენებენ, რაც ამ რესურსის მხოლოდ მცირე შესაძლებლობაა. 

GIS სისტემების გამოყენება მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად 

პუებლოს საგრაფო, კოლორადოს შტატი, აშშ 

აშშ მცირე ბიზნესის ასოციაციის მონაცემების მიხედვით, ბოლო 30 წლის განმავლობაში 

სამსახურების 60-დან 80%-მდე შექმნილია მცირე ბიზნესის მიერ. ამ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, პუებლოს საგრაფოს მთავრობამ გადაწყვიტა, მსხვილი ბიზნესის ნაცვლად, 

მცირე მეწარმეებზე გაეკეთებინა აქცენტი, რაც, მათი გათვლებით, უფრო მდგრად შედეგს 

მოიტანდა, რადგან, მსხვილი კორპორაციისაგან განსხვავებით, მცირე მეწარმეები 

დამოკიდებულები არიან ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ამ პროცესში GIS საკვანძო კომპონენტი 

იყო.  

მცირე ბიზნესის მოსაზიდად ან/და არსებულის ხელშესაწყობად, ადგილობრივმა მთავრობამ 

გახსნა უფასო კონსულტაციები საგრაფოს GIS დეპარტამენტში. საჯარო მოხელეები პირადი 

კონსულტანტების როლს ასრულებდნენ და ეხმარებოდნენ მსურველებს შეერჩიათ მათი 

ბიზნესისათვის საუკეთესო ადგილმდებარეობა. ინფრასტრუქტურის შეფასებით დაწყებული, 

დემოგრაფიული მონაცემებით დამთავრებული, სივრცითი მონაცემების ანალიზი 

შესაძლებელს ხდიდა, მეწარმეს შეეფასებინა თუ რამდენად ხელსაყრელი იქნებოდა ესა თუ ის 

ადგილი. მაგალითად, თუ ცნობილი იყო, რომ არეალში არ არის მიზიდულობის ცენტრი და არ 

აღინიშნება საავტომობილო მოძრაობა, ის, სავარაუდოდ, არ იქნებოდა სასურველი ადგილი 

ახალი კაფეს გასახსნელად.  

                         

https://www.esri.com/library/bestpractices/economic-development.pdf
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საპირისპიროდ, მსოფლიო ქალაქები სივრცით მონაცემებს და მათზე წვდომას თავის 

კონკურენტულ უპირატესობად მოიაზრებენ. ტერიტორიების განვითარების მუდმივი 

მონიტორინგის სისტემა, რომელიც პირდაპირაა ხელმისაწვდომი ინვესტორისთვის, 

ყველანაირი შუამავლის გარეშე, ბიზნესს რისკების შეფასებისა და მონიტორინგის 

საშუალებას აძლევს.  

შეიძლება ითქვას, რომ GIS საჯარო პლატფორმა არის ქალაქის სარკე, რომელიც ეხმარება 

მას არა მხოლოდ დაინახოს და მალევე აღმოფხვრას პრობლემები, არამედ აირეკლოს და 

სხვას დაანახოს ქალაქის მიმზიდველობა.  
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9. ზოგადი დასკვნები 

1. ტერიტორიების სივრცითი მოწყობა არის სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც 

დამოკიდებულია საკანონმდებლო ჩარჩოს სიმყარეზე, ძლიერ ინსტიტუციებზე, 

მათ უნარზე მოიზიდონ და საუკეთესოდ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული 

რესურსები და ასევე სწორად შერჩეულ, კონტექსტით განპირობებულსა და 

ადგილზე მორგებულ დაგეგმარების ხერხებზე.  

2. სივრცითი მოწყობა ყოველთვის უნდა ემყარებოდეს ფაქტებსა და 

მტკიცებულებებს, პასუხობდეს როგორც ადგილობრივ, ასევე ეროვნულ და 

მსოფლიო გამოწვევებსა და მიზნებს.  

3. მართული, წინასწარ დაგეგმარებული განვითარება განაპირობებს ქალაქების 

ფორმას, რომელიც შემდგომ, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ამ ქალაქის სოციო-

ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამიტომ დაგეგმარება აუცილებელია საუკეთესო 

ეკონომიკური შედეგის მისაღწევად. 

4. ეკონომიკური განვითარებისათვის, სოციო-კულტურული ფონი, რომელსაც 

ფიზიკური გარემო განაპირობებს, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორიც, ვთქვათ 

ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.  
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