ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები
(„ბრაუნფილდები“) თბილისში
კვლევის და ანგარიშის ავტორი: ჯონ ბეროუზი

ანგარიში მომზადებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით
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პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: არ განხორციელებულა ამ ანგარიშის განხილვა მსოფლიო ბანკის ოფიციალური პუბლიკაციებისთვის
დაწესებული მოთხოვნების შესაბამისად. ანგარიშში წარმოდგენილი მიგნებები, ინტერპრეტაციები და დასკვნები ავტორს ეკუთვნის და
არ ასახავს მსოფლიო ბანკის და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მოსაზრებებს.
მადლობა
ავტორი მადლობას უხდის ყველას, ვინც დრო გამონახა და თავისი მოსაზრება გამოხატა კვლევის ფარგლებში ორგანიზებული
შეხვედრების დროს (იხ. მონაწილეთა ჩამონათვალი iv თავში). შეხვედრები მეტად საინტერესო იყო და გაწეულ დახმარებას ჩვენთვის
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
დიდი მადლობა თბილისის მუნიციპალიტეტს, რომლის დაკვეთითაც განხორციელდა ეს კვლევა და მსოფლიო ბანკს, რომელმაც
უმასპინძლა, დახმარება გაუწია და დააფინანსა კვლევა, და, განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ქ-ნ ქეთევან კიკნაველიძეს, რომელმაც
ეფექტიანად და სიღრმისეული მიდგომით, ცოდნით და დიპლომატიით გაუწია ორგანიზება პროექტს. ასევე მადლობას ვუხდით დავით
ასანიძეს, ნიკოლოზ გოგორიშვილს და ირაკლი ჟვანიას, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული, ღრმა ანალიტიკური უნარები
გამოავლინეს და დიდი სამუშაო გასწიეს პროექტის ხელშეწყობისთვის. ისინი თბილისის და საქართველოს საამაყო წარმომადგენლები
არიან!

მუნიციპალიტეტის გუნდი: (ნიკოლოზ გოგორიშვილი, დავით
ასანიძე, და ჯგუფის ხელმძღვანელი ქეთი კიკნაველიძე ,
მსოფლიო ბანკის გუნდის ლიდერთან, როზანა ნიტისთან
ერთად ).

კონსულტანტი ჯონ ბეროუზი სიტყვით გამოდის 2017
წლის 23 მაისის სამუშაო შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებიან
მსოფლიო ბანკის გუნდის ლიდერი, თბილისის მერი და
მერის მოადგილე.

ავტორის შესახებ
ბრიტანელი ექსპერტი ჯონ ბეროუზი 30 წელზე მეტი ხნის გამოცდილების მქონე სპეციალისტია ურბანული დაგეგმარების, ურბანული
რეგენერაციის და ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) გარდაქმნის სფეროში. მას ურბანული განვითარების ბევრ
პროექტში აქვს მონაწილეობა მიღებული აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიაში.
ჯონ ბეროუზის ზოგადი სპეციალობა ქალაქის დაგეგმარება, ხოლო ვიწრო სპეციალიზაცია კი ქალაქის მართვა და ურბანული და
რეგიონული განვითარებაა. მას ურბანული განვითარების ბევრ სააგენტოში და კომპანიაში უმუშავია ხელმძღვანელ პოზიციებზე
(როგორც გენერალურ დირექტორს და დირექტორს) და პირველი წყაროებიდან აქვს მიღებული ინფორმაცია ურბანული და ყოფილი
საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) რეგენერაციის სხვადასხვა მიდგომების შესახებ. ის წარმართავდა საინვესტიციო
სტრატეგიებს ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) ხელახალი განვითარების მიზნით და უშუალოდ მართავდა
პროექტებს ამ მიმართულებით. ამდენად, მისთვის კარგადაა ცნობილი თუ რა ხარჯები სჭირდება და რა სარგებელი მოაქვს აღნიშნული
ტერიტორიების აღდგენას და გამოყენებას ეროვნულ, რეგიონულ და ქალაქის, ასევე თვითონ ტერიტორიის დონეზე და რა პრაქტიკულ
სირთულეებთან არის ეს ყოველივე დაკავშირებული.
ავტორს მონაწილეობა აქვს მიღებული ლონდონის მაღალი აქტუალურობით გამორჩეულ სატრანსპორტო პროექტებში, სარკინიგზო
პროექტების ჩათვლით. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჯონ ბეროუზი იყო ადგილობრივი მთავრობის/ მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი პირი და ამდენად მისთვის კარგადაა ცნობილი ქალაქის გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა წინაშე
არსებული გადასაჭრელი პრობლემები.
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i

რეზიუმე

თბილისი

ლამაზი

ქალაქია

უძველესი

შენობებით

და

მრავალფეროვანი

არქიტექტურული სტილით, რომელიც მდინარე მტკვრის წარმტაც ხეობაში
მდებარეობს.

ქალაქის

„ბრაუნფილდების“

დიდი

ჩრდილოეთ

და

ფართობია

სამხრეთ

წარმოდგენილი

განაპირა

უბნებზე

რომლებიც

საბჭოთა

პერიოდის (1991 წლამდე) ყოფილი საწარმოების და რკინიგზის ტერიტორიებია. ერთ
- ერთი სარკინიგზო უბანი, ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია
თბილისის ცენტრში მდებარეობს და განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს.
კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების
(„ბრაუნფილდების“) მასშტაბი თბილისში და განხილულ იქნა მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის პროექტით შემოთავაზებული წინადადებები ქალაქისთვის.
ასევე, ყურადღება გამახვილდა „ბრაუნფილდების“ საკითხის მიმართ შესაძლო
მიდგომებზე და პროექტებზე, რომლებიც შესაძლოა ქალაქს მომავალში გამოადგეს.
კვლევის ფარგლებში დეტალურად იქნა განხილული ცენტრალური რკინიგზის
მიმდებარე ტერიტორია, როგორც ქალაქში საუკეთესო სატრანსპორტო კავშირების
მქონე უბანი. შესწავლილ იქნა საკუთრივ რკინიგზის მთავარი მაგისტრალის როლი
და სამომავლო ფუნქცია ცენტრალური სარკინიგზო ლიანდაგის მიმდებარე
ტერიტორიების განვითარებაში და თბილისისთვის პოლიცენტრული განვითარების
სტრატეგიის შემუშავებაში (ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული „ბრაუნფილდების“
უმრავლესობის გამოყენების გათვალისწინებით).
ii

ტექნიკური დავალება

კვლევისთვის მომზადებული ტექნიკური დავალება ითვალისწინებდა შემდეგი
ღონისძიებების განხორციელებას.
1.

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდები“) არსებული მდგომარეობის (რომელიც
ამ კვლევის მიზნებისთვის განისაზღვრება როგორც: ქონება, რომელიც სავარაუდოდ

წარსულში გამოიყენებოდა და რომლის ხელახალი გამოყენება ან განვითარება მომავალში
შეიძლება გართულებული იყოს
საფრთხის შემცველი ნივთიერებების ან
დამაბინძურებლების არსებობის გამო) და თბილისში არასაკმარისად გამოყენებული უბნების
სწრაფი დიაგნოსტიკა, მათ შორის შემდეგი დეტალების გარკვევა: ასეთი უბნების რაოდენობა
და ფართობი, კერძო მფლობელობაში არსებული ტერიტორიის პროცენტული წილი,
ეკოლოგიური დაბინძურების ყველაზე გავრცელებული კატეგორიები.
2.

არსებული მდგომარეობის კვლევა ფოკუსირებული იქნება შემდეგი ასპექტების შესწავლაზე,
ესენია: ფიზიკური პირობები (მაგ., ქალაქისთვის - „პრიორიტეტულად“ განსაზღვრული
უბნები, რომელთა ხელახალი განვითარება უნდა განხორციელდეს, ფარდობითი ზომის
შეფასება, ადგილმდებარეობა და ხელმისაწვდომობა და ხელახალი გამოყენებისთვის საჭირო
ინფრასტრუქტურის არსებობა), სამართლებრივი და მარეგულირებელი ბაზა (ქალაქის
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მასშტაბით მიწათსარგებლობის გეგმების გამოყენება; ზონირებასთან დაკავშირებული
შეზღუდვები;

რისი

განვითარება

არის

დაშვებული

ამ

უბნებზე

სამართლებრივი

თვალსაზრისით; ტერიტორიის მფლობელობა დ ა.შ.) და საბაზრო პირობები (მაგ. უძრავი
ქონების ბაზრის ანალიზი, რომელიც ფოკუსირებულია სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც
„პრიორიტეტული“ უბნები მდებარეობს - ისე რომ შეფასდეს თუ როგორია საბაზრო
მოთხოვნა პროდუქტის თითოეული ტიპისთვის).
3. წინასწარი კლასიფიკაცია გულისხმობს თბილისში „ბრაუნფილდების“ და არასაკმარისად
გამოყენებული ტერიტორიების ტიპების განსაზღვრას და მომდევნო ნაბიჯების შესახებ
რეკომენდაციების გაწევას.
4. სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამ მიმართულებით
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული მაგალითები „ბრაუნფილდების და
არასაკმარისად გამოყენებული ტერიტორიების“ ხელახალი გამოყენების თვალსაზრისით
(შენიშვნა:

'ბრაუნფილდებთან' ასოცირდება დაბინძურება, ხოლო "არასაკმარისად

ათვისებულ" ტერიტორიებს გაცილებით ფართო განსაზღვრება აქვს, რამდენადაც ყველა
არასაკმარისად ათვისებული უბანი არ არის დაბინძურებული) და შესაძლებლობების და
პრიორიტეტების

დისკუსია

თბილისში

(საქართველოს

კონტექსტში)

აღნიშნული

საერთაშორისო გამოცდილების გამოსაყენებლად.
5. სწრაფი დიაგნოსტიკის ანგარიში
ტერიტორიების“

შესახებ

„ბრაუნფილდების და არასაკმარისად გამოყენებული

თბილისში.

დასკვნითი

შედეგი

ასევე

უნდა

იძლეოდეს

რეკომენდაციას იმ სამომავლო ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც უნდა განხორციელდეს
დედაქალაქში მომდევნო 6 -12 თვის განმავლობაში საპილოტო პროექტების იდენტიფიკაციის
და/ ან ჩარჩო გეგმის მოსამზადებლად სამიზნე სფეროებისთვის, სადაც ყველაზე დიდი
შესაძლებლობები არსებობს ხელახალი განვითარების დასაჩქარებლად (მაგ. მდინარის
სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც შესაძლოა ახლოს იყოს ამჟამად განვითარების
პროცესში მყოფ ტერიტორიასთან).
ვადა
*

2017 წლის მარტი - აპრილი: საერთაშორისო კონსულტანტი იწყებს დიაგნოსტიკურ

სამუშაოებს ადგილობრივი კონსულტანტის დახმარებით და თბილისის მუნიციპალიტეტთან
სრული კოორდინაციით;
*

2017 წლის მაისი: სამუშაო შეხვედრა თავს მოუყრის დაინტერესებულ მხარეებს

მუნიციპალური და სხვა საჯარო დაწესებულებებიდან, ასევე ადგილობრივ უძრავი ქონების
დეველოპერებს

და

ინვესტორებს.

სამუშაო

შეხვედრაზე

წარმოდგენილი

იქნება

დიაგნოსტიკური სამუშაოების შედეგები.
*

2017 წლის ივნისი: წარმოებული დისკუსიების და

სამუშაო შეხვედრის დროს

წარმოდგენილი ახალი მიგნებების საფუძველზე საერთაშორისო კონსულტანტი შეაჯამებს
დიაგნოსტიკურ სამუშაოს.

iii

გუნდი

კვლევის დამკვეთი იყო

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი,
6

ხოლო კვლევა

დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის მიერ. „ბრაუნფილდების“ განვითარების სფეროში
ფართო გამოცდილების მქონე უცხოელი კონსულტანტი მოწვეულ იქნა მსოფლიო
ბანკის მიერ კვლევის განსახორციელებლად, რომელსაც დახმარებას უწევდნენ
მსოფლიო ბანკის თანამშრომლები, ურბანული დაგეგმარების ადგილობრივი
სპეციალისტი და მუნიციპალიტეტის გუნდი.

მსოფლიო ბანკის გუნდი
როზანა ნიტი – მსოფლიო ბანკი -გუნდის ლიდერი
დიმიტრი სივაევი – მსოფლიო ბანკი – ურბანული ეკონომისტი

მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი
– ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“)
განვითარების ექსპერტი გაერთიანებული სამეფოდან
– ადგილობრივი კონსულტანტი , ურბანული დაგეგმარების
სპეციალისტი (თბილისიდან)

ჯონ ბეროუზი
ირაკლი ჟვანია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გუნდი
ქეთევან კიკნაველიძე

დავით ასანიძე

ნიკოლოზ

-

-

გოგორიშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია,
მუნიციპალიტეტის
არქიტექტურის
სამსახური, გუნდის ლიდერი - დონორთა
კოორდინაცია და პროექტების მართვა.
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია,
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური,
უფროსი სპეციალისტი - მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის მართვის განყოფილება
- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია,
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური,
ურბანული მართვის და განვითარების ჯგუფის
უფროსი

7

iv

მეთოდოლოგია

კვლევა დაიწყო ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) რუკაზე
დატანით დ ანალიზით თანამგზავრიდან და ქალაქის აერო ფოტოების გადაღებით,
რასაც მოჰყვა ადგილზე ვიზიტები თანამგზავრიდან მიღებული გამოსახულებების
გადამოწმების მიზნით და დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება უშუალოდ
აღნიშნულ ტერიტორიებზე.
ამ

ეტაპზე

არ

განხორციელებულა

დაბინძურების შეფასება,
საწარმოო

ტერიტორიების

ტერიტორიის

კვლევა

ან

პოტენციური

რადგან ეს იყო წინასაპროექტო სამუშაო ყოფილი
(„ბრაუნფილდების“)

მთლიანი

მასშტაბის

და

ადგილმდებარეობის შეახებ ზოგადი წარმოდგენის შესაქმნელად. თითოეული
ტერიტორია შესწავლილ უნდა იქნეს შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ფირმების
მიერ მოგვიანებით ან დეველოპერების კონსულტანტების მიერ აღნიშნული
ტერიტორიების განვითარების დაწყებამდე.
დოკუმენტი

სამომავლო

ხედვის

შესახებ

შემუშავების

პროცესში

მყოფი

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისთვის და თვითონ გეგმები და სხვა
დოკუმენტები

თბილისში

მიწასთან

და

განვითარებასთან

დაკავშირებით

განხილული იყო (და კონსულტაციებიც ჩატარებული იყო ამ საკითხებთან
დაკავშირებით), მაგრამ მიწათსარგებლობის გეგმის საბოლოო პროექტი არ ყოფილა
ხელმისაწვდომი საველე სამუშაოების განხორციელების მომენტისთვის.
მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმა წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო
მიწათსარგებლობის

საკითხებზე

მომუშავე

მუნიციპალიტეტისთვის „ბრაუნფილდების“

კონსულტანტების

მიერ

შესახებ წარმოებული ამ კვლევის

საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას. საველე სამუშაოების დროს ფართო
დისკუსია გაიმართა გეგმასთან დაკავშირებით და ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა,
მაგრამ გეგმის ახალი პროექტის საბოლოო ვერსია არ ყოფილა ხელმისაწვდომი 2017
წლის მაისისთვის, როცა წარმოებდა საველე სამუშაოები. შესაძლებელია, რომ გეგმის
ზოგიერთი ასპექტი განხილვის შემდეგ შეიცვალა და ზოგიერთი კომენტარი,
რომელიც გამოთქმულ იქნა შეხვედრებზე და რომლის შემდეგაც მომზადდა ეს
ანგარიში, უკვე გათვალისწინებულია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის
საბოლოო პროექტში.
შედგა შეხვედრები ბევრ ორგანიზაციასთან და ხელმძღვანელ პირთან, რომლებიც
ჩართულნი იყვნენ თბილისში „ბრაუნფილდების“ პრობლემებთან დაკავშირებულ
საკითხებში. შეხვედრების ჩამონათვალი წარმოდგენილია მე -2 დანართში. ბევრი
დისკუსია შედგა გუნდთან, სხვა ხელმძღვანელ პირებთან და ურბანული
დაგეგმარების ადგილობრივ კონსულტანტთან.
8

სამუშაო შეხვედრა „ბრაუნფილდების“ თემაზე ჩატარდა

2017 წლის 23 მაისს,

სამშაბათს, თბილისში სასტუმრო „რუმსის“ საკონფერენციო დარბაზში. შეხვედრას
ესწრებოდა

70

სტუმარი

სხვადასხვა

ორგანიზაციიდან,

რომლებიც

დაინტერესებულნი არიან „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიებით და შენობებით.
სამუშაო შეხვედრის დეტალები და მისი მიგნებები წარმოდგენილია ამ ანგარიშის
შესაბამის თავებში. განვითარების უცხოელმა კონსულტანტმა გამოიყენა სხვა
ქვეყნებში “ბრაუნფილდების “

ტერიტორიების

განვითარებაში დაგროვილი

გამოცდილება, რაც ასევე წარმოადგენდა კვლევის მეთოდოლოგიის ნაწილს.

9

თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების
(„ბრაუნფილდების “ “) პროექტი
საერთაშორისო კონსულტანტის ჯონ ბეროუზის შეხვედრები 2017 წლის
აპრილსა და მაისში
შეხვედრები გუნდთან :
ქეთევან კიკნაველიძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური, დონორთა
კოორდინაციის და პროექტების მართვის გუნდის ლიდერი
დავით ასანიძე
- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური,
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
ნიკოლოზ გოგორიშვილი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური,
ურბანული მართვის და განვითარების ჯგუფის უფროსი
ირაკლი ჟვანია - ადგილობრივი კონსულტანტი , ურბანული დაგეგმარების სპეციალისტი

შეხვედრები შემდეგი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან:
ზურაბ წიკლაური – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური - უფროსი
გიორგი გაბუნია - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის მრჩეველი მდგრადი განვითარების სფეროში
ოთარ მურჯიკნელი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - საპროექტო განყოფილების წამყვანი არქიტექტორი
გიორგი ბელთაძე – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, უფროსის მოადგილე
ელენე ხუნდაძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, ანალიტიკური
განყოფილების უფროსი
გიორგი ებანოიძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, ბიზნესის
სტიმულირების და ინვესტორთა ხელშეწყობის განყოფილება
ელენე ლობჟანიძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, უფროსი
სპეციალისტი
მიხეილ უკლება, - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, ინოვაციების
მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი
მერაბ ბოლქვაძე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების ჯგუფი „მომავლის ქალაქი“, პროექტის
თანახელმძღვანელი და ურბანული დაგეგმარების გუნდის უფროსი
მამუკა სალუქვაძე – „სიტი ინსტიტუტი საქართველო“, დირექტორი და ეკოლოგიის გუნდის უფროსი
გოგი აბაშიძე – „სიტი ინსტიტუტი საქართველო“, პროექტის კოორდინატორი
ელენე დარჯანია – „სიტი ინსტიტუტი საქართველო“, ურბანული დაგეგმარების სპეციალისტი
გიორგი ზაზაშვილი - საქართველოს რკინიგზა, ოპერაციული მართვის დეპარტამენტის და სამშენებლო პროექტების უფროსი
სოფიო ხიდეშელი - საქართველოს რკინიგზა, სამშენებლო პროექტები, რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის ადმინისტრატორი
გიორგი საყვარელიძე - არქიტექტორი, MUA-MultiverSE Architecture (პროექტი „ფაბრიკა“)
დევი ქიტუაშვილი - არქიტექტორი, MUA-MultiverSE Architecture (პროექტი „ფაბრიკა“)
მიხეილ ხუნდაძე – დამფუძნებელი/ „კამპუს სუდიო“ დირექტორი
ნატალია ნებიერიძე – „კამპუს სუდიო“ დირექტორის მოადგილე
თამარ ბაგრატია – საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსი
ნოდარ თხელიძე – ანთროპოგენული საფრთხის მართვის სამსახურის უფროსი
თინათინ ხიმშიაშვილი - საქართველოს ლანდშაფტური არქიტექტურის ასოციაციის პრეზიდენტი

ამ ჩამონათვალში რომელიმე სახელის არსებობა არ გულისხმობს დასტურს ანგარიშში გამოთქმულ
ნებისმიერ მოსაზრებასთან დაკავშირებით. ამ ანგარიშში გაკეთებული ზოგიერთი დასკვნა და
წარმოდგენილი მოსაზრება შეიძლება არ იყოს მხარდაჭერილი შეხვედრების მონაწილეების მიერ.
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შესავალი

თბილისი მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი დედაქალაქია, რომელიც უძველესი
შენობებით, მრავალფეროვანი და სხვადასხვა სტილის არქიტექტურით და
გასაოცარი განლაგებით გამოირჩევა მდინარე მტკვრის ღრმა ხეობაში (რომლის
ორივე მხარეს წარმოდგენილია ბორცვები). შენობები აშენებულია ყველა დონეზე
ცენტრის ირგვლივ.
ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით მდებარეობს რამდენიმე ყოფილი საწარმოს
უზარმაზარი

ტერიტორია

(„ბრაუნფილდი“)

ქალაქის

ჩრდილოეთი,

და

განსაკუთრებით, სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთის მიმართულებით
აეროპორტისკენ. აღნიშნული ტერიტორიების და ცარიელი შენობების ფართობი
ადვილი შესამჩნევი არ არის მიწის ზედაპირიდან, მაგრამ ისინი საკმაოდ
მასშტაბურია და დიდ მანძილზეა გადაჭიმული.
„ბრაუნფილდების “ ტერიტორია ყოფილი დიდი ქარხნების საწარმოო უბნებია,
რომლებიც აღარ გამოიყენება. ეს საწარმოები ფუნქციონირებდნენ საბჭოთა
პერიოდში 1991 წლამდე,

როდესაც ისინი პროდუქციას აწვდიდნენ საბჭოთა

კავშირის სხვა ქვეყნებს და ისეთი მოცულობით რაც საქართველოს დღევანდელ
მოთხოვნას მნიშვნელოვნად აჭარბებდა. ეს ტერიტორიები უკავშირდებოდა საბჭოთა
ეკონომიკას, რომელიც აღარ არსებობს. ზოგიერთი ძალზე დიდი ბეტონის შენობა
დღეს ცარიელია და მას მრავალი ჰექტარი მიტოვებული და ცარიელი მიწა აკრავს.
დასავლეთ ევროპაში მოსახლეობის ზრდამ შექმნა მოთხოვნა ყოფილი სამრეწველო
საწარმოების

„ბრაუნფილდებად“

ქცეული

ტერიტორიების

ხელახალ

გამოყენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ტერიტორიები მაინც გამოუყენებელი
რჩებოდა 10 – 20 წლის განმავლობაში. საქართველოში, სადაც საცხოვრებელ
სახლებზე

შედარებით

დაბალი

საბაზრო

მოთხოვნაა,

ეს

მიტოვებული

ტერიტორიები შეიძლება ასეთად დარჩეს ბევრი წლის განმავლობაში.
ეს კვლევა

სწავლობს თუ სად მდებარეობს ძირითადად „ბრაუნფილდები“ და

როგორ შეიძლება იქნეს ისინი გამოყენებული. კერძოდ, ის ყურადღებას ამახვილებს
განვითარების პრიორიტეტებზე მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების ირგვლივ და
ადგილობრივი გეგმების საჭიროებაზე თითოეული საკვანძო წერტილისთვის,
რომელიც

შეიძლება

პოლიცენტრული

გახდეს

განვითარების

ახალი

დასახლების

ფარგლებში.

ზრდის

ცენტრი

თბილისის

დაბალი

ტემპის

გათვალისწინებით ამ პროცესს შეიძლება ბევრი წელი დასჭირდეს, მაგრამ
მნიშვნელოვანია თუ როგორ უნდა განხორციელდეს სამომავლო განვითარებისთვის
კრიტიკული უბნების იდენტიფიკაცია და მოხდეს მათი დაცვის უზრუნველყოფა
ისე, რომ როცა შესაძლებელი გახდება განვითარება, ეს უბნები განსაკუთრებით კი
1
1

სამგზავრო სადგურებთან მდებარე ტერიტორიები გახდეს ახალი განვითარების
ფოკუს - წერტილები.
ცენტრალური სარკინიგზო ლიანდაგების მიმდებარე ტერიტორია ქალაქის ცენტრში
ძირითადი „ბრაუნფილდია“ და წარმოადგენს შესანიშნავ
განვითარების
თვალსაზრისით
ზოგიერთი
საინტერესო

შესაძლებლობას
პროექტისთვის,

რომელთაც შეუძლიათ ქალაქის ცენტრში უბნის უნიკალური მდებარეობით
სარგებლობა. ცენტრალური სარკინიგზო ლიანდაგების მიმდებარე ტერიტორია
საუკეთესო კავშირების მქონე უბანია ქალაქში. აქ წარმოდგენილია მეტროს
სადგური კავშირით ძირითადი ხაზის სადგურებთან. ამდენად შესაძლებელია ამ
ტერიტორიის გამოყენება დასაქმებისთვის, კერძოდ პარკებით გარშემორტყმული
ოფისებისთვის,

რაც

ასე

საჭიროა

ქალაქის

ცენტრში.

ამ

ტერიტორიაზე

შესაძლებელია საცალო ვაჭრობის ობიექტების განლაგება, რომლებიც მოიზიდავს
ადგილობრივ მოსახლეობას და ქალაქის სტუმრებს, მაგრამ ეს ტერიტორია არ უნდა
იყოს გამოყენებული საცხოვრებლად. აქ საცხოვრებელი უბნის არსებობა იქნება
ქალაქის საუკეთესო სატრანსპორტო კავშირების მქონე უბნის აუთვისებლობა.
თბილისის ცენტრში ცენტრალური სარკინიგზო ლიანდაგის ხაზი უნდა დარჩეს
სამგზავრო

მატარებლებისთვის,

რამდენადაც

მას

შეუძლია

მნიშვნელოვანი

წვლილის შეტანა უბანთან და ზოგადად თბილისთან წვდომის ზრდაში.
რეკომენდაცია მთავარი სარკინიგზო ხაზების აღებასთან დაკავშირებით (2 ან 4
ხაზი)

არ

არის

გონივრული

და

როგორც

ჩანს

უკავშირდება

სატვირთო

მატარებლების, კერძოდ კი ნავთობის გადასაზიდი მატარებლების, გარიდებას
ქალაქის ცენტრიდან. ამოცანა მიღწეულ უნდა იქნეს სხვა გზით და 2 ან 4
სარკინიგზო ლიანდაგი უნდა დარჩეს სამგზავრო მატარებლებისთვის. ამ
ტერიტორიის

75

ჰექტარიდან

65-ის

ხელახალი

განვითარება

შეიძლება

განხორციელდეს მთავარი სარკინიგზო ხაზის აღების გარეშე..
თბილისის ცენტრში არსებული „ბრაუნფილდების “ ტერიტორია განხილულ უნდა
იქნეს როგორც შესაძლებლობა.

1
2

თბილისში მდებარე „“ბრაუნფილდების “ “ ტერიტორიები (1
ჰექტარზე მეტი)
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A

„“ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის“ მასშტაბი

1.0

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების მასშტაბი თბილისში

1.1

ზუსტად არ არის შეფასებული თბილისში არსებული „ბრაუნფილდების “
ტერიტორიის ფართობი. სავარაუდოდ აღნიშნული ტერიტორიის ფართობი
შეადგენს 1,500 ჰექტარს, მაგრამ საჭიროებს დაზუსტებას.

1.2

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების მთლიანი ფართობი და თბილისის
ურბანულ ნაწილში არასაკმარისად გამოყენებული მიწა შეიძლება
შეადგენდეს 2,250 ჰექტარს, თუ 500 ჰა ფართობის მქონე უკიდურესად დიდი
აუთვისებელი ტერიტორია აეროპორტის უშუალოდ სამხრეთით

და

არასაკმარისად განვითარებული ფართო ტერიტორია (150 ჰა) თბილისის
ჩრდილოეთში მდინარე მტკვრის დასავლეთ მხარეს შეტანილი იქნება
საერთო ფართობში. ეს ვრცელი აუთვისებელი ტერიტორიებია, რომლებიც
შეიძლება ტექნიკურად არ იყო განვითარებული ადრე, მაგრამ უშუალოდ
ურბანულ

ნაწილში

არსებული

გამოუყენებელი

ან

არასაკმარისად

ათვისებული უბნებია და იგივე შესაძლებლობებს გვთავაზობს და იმავე
პრობლემებით ხასიათდება, რითაც მათ მიმდებარედ არსებული ყოფილი
საწარმოო

ტერიტორიები.

აღნიშნული

არასაკმარისად

ათვისებული

ტერიტორიები არ არის მოცული ამ კვლევით და ეს კვლევა ასევე არ ეხება
თბილისის ზღვის გარშემო არსებულ შემაღლებულ ტერიტორიას.
1.3

კვლევის ფარგლებში განხილულ იქნა 60 ძირითადი ტერიტორია მდინარე
მტკვრის ხეობაში, რომელთა მთლიანი ფართობი 1,500 ჰექტარია. უბნები
იდენტიფიცირებულ

იქნა

მიწათსარგებლობის

გენერალური

გეგმის

პროექტისგან სრულიად ცალ-ცალკე, მაგრამ ძირითადად შესაბამისობაშია
„ბრაუნფილდების “
რომელიც

ტერიტორიის განსაზღვრებასთან და რუკასთან,

გამოყენებულია

მიწათსარგებლობის

გენერალური

გეგმის

პროექტის მიერ.
1.4

კვლევა განსაზღვრავს თბილისში 60 „ბრაუნფილდს“, რომლის 70% ქალაქის
სამხრეთში და სამხრეთ - აღმოსავლეთში მდებარეობს (ისნის და სამგორის
სარკინიგზო და მეტროს სადგურების სამხრეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნაწილებში). აღნიშნულ ტერიტორიებზე თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილებში მოდის დედაქალაქის მთლიანი „ბრაუნფილდების“
80%. თბილისის „ბრაუნფილდების “

ტერიტორიის 13.5% ჩრდილოეთში

მდებარეობს, ხოლო 6.5% თბილისის ცენტრში, საიდანაც ცენტრალური
სარკინიგზო ლიანდაგის მიმდებარე ტერიტორია უდიდესი და ყველაზე
14

მნიშვნელოვანია.
1.5

როგორიც არ უნდა იყოს აღნიშნული ტერიტორიის ფართობი, თბილისში
“ბრაუნფილდების “

ტერიტორია გაცილებით დიდია, ვიდრე თბილისის

ზომის ნებისმიერ დასავლეთ ევროპულ ქალაქში.
1.6

„ბრაუნფილდების“

ტერიტორიის

შესაძლებლობაა ქალაქისთვის

დიდი

ფართობი

შესანიშნავი

და მისი გრძელვადიანი მომავლისთვის.

გარკვეულწილად ეს ტერიტორია შეიძლება პრობლემის მატარებელიც იყოს,
მაგრამ ის ასევე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაცაა. იმისათვის რომ ეს
ტერიტორია გარდაიქმნას მნიშვნელოვან შესაძლებლობად, ის საჭიროებს
დეტალურ და ყოვლისმომცველ გრძელვადიან დაგეგმვას ახლა, თუ გვსურს
რომ მან ქალაქს მომავალში სარგებელი მოუტანოს.
„ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის განსაზღვრება

1.7

„ბრაუნფილდები“ შედარებითი ტერმინია „გრინფილდების“ (ტერიტორია,
რომლის

განვითარებაც

ნულიდან

იწყება)

მიმართ.

„გრინფილდის“

ტერიტორია ან უბანი არასოდეს ყოფილა განვითარებული წარსულში და
ზოგადად „მწვანედ“ გამოიყურება - მწვანე მინდორი, ტყე, ჭაობიანი
ტერიტორია.
1.8

მისგან განსხვავებით, „ბრაუნფილდები“ ყოფილი საწარმოო ტერიტორიებია,
რომლებიც წარსულში ფუნქციონირებდა მაგრამ ამჟამად გამოუყენებელია.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

მიწის

ფერი

შეიძლება

იყოს

„ყავისფერი“,

„ნაცრისფერი“ ან „შავი“, სიტყვა “brown” ( „ყავისფერი“) რეალურად არ ეხება
მის ფერს, არამედ იმ ფაქტს, რომ ის განვითარებული იყო წარსულში და
ამდენად ის არ წარმოადგენს „მწვანე“ ტერიტორიას.
1.9

„ბრაუნფილდების “ ტერიტორია ხშირად დაფარულია ნატანით, სამშენებლო
მასალებით, ნარჩენებით და ზოგჯერ დამაბინძურებლებით და დიდი
მიტოვებული შენობებით და ყოფილი გზების ფუნდამენტით და სარკინიგზო
ლიანდაგებით. მცენარეული საფარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
ხშირად წარმოდგენილია მყარი და დამტვრეული ზედაპირების გარშემო ან
მათ შორის. ვიზუალურად “ბრაუნფილდების “

ტერიტორია მეტად

არამიმზიდველი

ნდობას

შეიძლება

იყოს,

რაც

ამცირებს

მიმდებარე

ტერიტორიების მიმართ და შეიძლება განაპირობოს მიწის ფასის სერიოზული
შემცირება. იმავდროულად ის გამოიწვევს ირგვლივ მცხოვრებთა უარყოფით
დამოკიდებულებას.
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1.10

არსებობს „ბრაუნფილდების “

ტერიტორიის“ ბევრი სხვა განმარტებაც

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე. თუ კვლევის მიზანია დაბინძურების და
გარემოს დაცვის პრობლემების გამოვლენა, რომლებიც გამომდინარეობს
ისეთი განვითარებული ტერიტორიიდან, რომლის გამოყენებაც აღარ ხდება
მას

შეიძლება

ეწოდოს

„მიტოვებული

მიწის

კვლევა“.

თუ

მიზანს

წარმოადგენს მიწის გამონახვა განვითარების ღონისძიებებისთვის მას
შეიძლება ეწოდოს „მიწის ხელმისაწვდომობის კვლევა“. თუ მიზანი
მდგომარეობს ყურადღების მიქცევაში ქალაქში გამოუყენებელი მიწის დიდ
ფართობზე, მას შეიძლება ეწოდოს „ გამოუყენებელი და არასაკმარისად
გამოყენებული მიწის კვლევა“. ყველა კვლევა ყურადღებას გაამახვილებს
ერთი და იგივე ტერიტორიების დიდ ნაწილზე, განსაკუთრებით ყოფილი
ქარხნების და სხვა საწარმოების ვრცელ ტერიტორიებზე. მაგრამ თითოეული
კვლევა

დააფიქსირებს

განსხვავებულ

„დამატებით“

უბნებს

მათი

კონკრეტული ინტერესიდან გამომდინარე და აღნიშნულმა შეიძლება
მნიშვნელოვანი განსხვავება შეიტანოს თითოეული კვლევის მასშტაბში.
1.11

„“ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის ფაქტიური მასშტაბი დამოკიდებულია
მის განსაზღვრებაზე. მაგალითად, აეროპორტის სამხრეთით მდებარე მიწა
პოტენციურად განვითარებას საჭიროებს, მაგრამ შესაძლოა ის არ იყო ადრე
განვითარებული. ამდენად, ის არ არის „ბრაუნფილდი,“ მაგრამ ის უშუალოდ
ეკვრის

ტერიტორიას,

რომელიც

ძალზე

მსგავსია

„ბრაუნფილდად“

კლასიფიცირებული ტერიტორიისა. დეველოპერი დაინტერესებული იქნება
თუ რა ფართობის „განვითარებადი“ მიწაა ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში და
არა იმაში, არის თუ არა ეს ტერიტორია „ბრაუნფილდი“.
1.12

ასევე, დიდი ქარხნის ტერიტორია შეიძლება მოიცავდეს ჰექტრობით მიწას,
რომელიც თვითონ ყოფილ ქარხანას აკრავს და რომელიც არასდროს ყოფილა
განვითარებული, თუმცა ყოფილი საწარმოს საზღვრებშია მოქცეული, მაგ.
მიწა

სამომავლო

გაფართოებისთვის,

რომელიც

შესაძლოა

არასდროს

გამოყენებულა საწარმოს დახურვამდე. არის თუ არა ეს ტერიტორია
„ბრაუნფილდი“? აქვს კი ამას მნიშვნელობა?
1.13

განსაზღვრებებთან დაკავშირებული პრობლემების დასაძლევად, ქალაქმა
ყურადღება უნდა გაამახვილოს და გამოიკვლიოს
ყველა ვაკანტური,
გამოუყენებელი და არასაკმარისად გამოყენებული მიწა ქალაქში, რადგან ყველა
აღნიშნული

ტერიტორია

აღნიშნული

მიწის

გამოსადეგი

უდიდესი

და

ნაწილი

მნიშვნელოვანია
იქნება

ყოფილი

მისთვის.
საწარმოო

ტერიტორიები, ან სარკინიგზო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია და
ამდენად მოექცევა „“ბრაუნფილდების “ “ ტერიტორიის კატეგორიაში, მაგრამ
შესაძლოა არსებობდეს თანაბარი ან უფრო დიდი მნიშვნელობის მქონე უბნები
ქალაქის

გარკვეული

ნაწილებისთვის,
16

რომლებიც

ტექნიკურად

„ბრაუნფილდებს“ არ წარმოადგენს, მაგრამ არასაკმარისად არის ატვისებული
და შესაძლებელია მათი უკეთ გამოყენება.
1.14

განსაზღვრება

‘ბრაუნფილდი’

მნიშვნელოვანია

მხოლოდ

მაშინ

თუ

კონკრეტული კანონმდებლობა, დაგეგმარების ნებართვა ან გრანტის რეჟიმი
გამოიყენება მიწის მიმართ „ რომელიც ადრე საწარმოს სარგებლობაში იყო“,
რომელ შემთხვევაშიც დაგეგმარების ნებართვა ან შესაბამისი გრანტი შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ დეველოპერის ამ კონკრეტული უბნის მიმართ.
ასეთ სიტუაციებში დეველოპერები შეიძლება ძალზე დაინტერესდნენ თუ რა
არის და რა არა ტექნიკურად „“ბრაუნფილდების “

ტერიტორია, რადგან

დაგეგმარების ნებართვა ან გრანტი დამოკიდებულია ამაზე. სხვა შემთხვევაში
დეველოპერები პრინციპულად დაინტერესებულნი არიან თუ რამდენად არის
ხელმისაწვდომი უბანი განვითარებისთვის და არა იმით, თუ რატომ იყო ის
ცარიელი - თუ მათ არ აქვთ ეჭვი ტერიტორიის დაბინძურების შესახებ.
1.15

რეკომენდებულია რომ ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების ნებისმიერი
მოიცავდეს ყველა უბანს და შენობას, რომელიც არის

შემდგომი კვლევა

ცარიელი, გამოუყენებელი, არასაკმარისად გამოყენებული ან დროებით
გამოყენებული

და

შემდეგ

მოხდეს

მათი

კლასიფიკაცია

სხვადასხვა

კატეგორიებად, „ბრაუნფილდების“ ჩათვლით. ასეთი გზით ქალაქი ყურადღებას
მიაქცევს გამოუყენებელ უბნებს, სადაც შესაძლოა არასდროს არაფერი აშენდებოდა
მაგრამ რომლებიც მდებარეობს „“ბრაუნფილდების “ “ ტერიტორიის გვერდით და
ამდენად ისეთივე მნიშვნელობა აქვთ სამომავლო განვითარებისთვის.

1.16

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ მიიღო „მიტოვებული მიწის“ მეტად
შეზღუდული განსაზღვრება ჯერ კიდევ 1970 -იან წლებში და ბოლოს
განაცხადა, რომ ლონდონში არ არსებობდა მიტოვებული მიწა, მაშინ როცა
ყველას შეეძლო დაენახა ვაკანტური მიწის უამრავი ჰექტარი

ქალაქის

აღმოსავლეთ ნაწილში. მოგვიანებით განსაზღვრება შეიცვალა ისე, რომ
შესაძლებელი გახდა ბევრი ტერიტორიის ჩართვა კვლევებში. ახალმა
კვლევამ მოიცვა
გამოხატავდა
სამომავლო

უბნები რომლებთან დაკავშირებითაც ბევრი მოქალაქე

განსაკუთრებულ

წუხილებს

განვითარების უკეთესი

და

უბნები,

პერსპექტივები

რომლებსაც

ჰქონდა.

მანამდე

არსებული შემზღუდველი განსაზღვრებების თანახმად, ეს ტერიტორიები
რომლებიც რეალურად „ბრაუნფილდებს“ წარმოადგენდა, გამოტოვებული
იყო.
1.17

თბილისმა უნდა მიიღოს გამოუყენებელი მიწის ფართო განსაზღვრება თავის
კვლევაში „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების შესახებ ისე, რომ მოცულ იქნეს
გამოუყენებელი და არასაკმარისად გამოყენებული მიწის ყველა ტიპი და
შემდეგ მოხდეს ამ ტერიტორიების კლასიფიკაცია და პრიორიტეტების
17

განსაზღვრა. ნუ მიიღებთ „ბრაუნფილდის“ ვიწრო განსაზღვრებას, თორემ
საჭირო გახდება თითოეული უბნის თავიდან შესწავლა, რადგან ვიწრო
განსაზღვრება გამორიცხავს იმ ტერიტორიების უმეტესობას რომლებიც დიდ
ინტერესს იწვევს.
1.18

ეს ანგარიში მიჰყვება ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების განსაზღვრებას,
რომელიც ახლოსაა მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში გამოყენებულ
განსაზღვრებასთან. ის ფოკუსირებულია ყოფილ სამრეწველო უბნებზე
მდინარე მტკვრის ხეობაში თბილისის ტერიტორიაზე და შეძლებისდაგვარად
მოიცავს არასათანადოდ ათვისებულ მიწას. აღნიშნული “ბრაუნფილდების “
უმეტესობა მდინარე მტკვრის აღმოსავლეთით

და თბილისზე გამავალი

მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის (აზერბაიჯანიდან და რუსთავიდან
ქუთაისის მიმართულებით) და მისი ორი დამატებითი ხაზის (ქალაქის
სამხრეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთი (სამხრეთ დასავლეთი საქართველოდან
და თურქეთიდან

აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებით) გარშემო

მდებარეობს.
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2.0

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების ტიპების კლასიფიკაცია
„ბრაუნფილდები“

2.1

ყოფილი
საწარმოო
ტერიტორიების
განსაზღვრება მოიცავს მხოლოდ იმ

(„ბრაუნფილდების“)
მკაცრი
მიწას, რომელიც წარსულში

განვითარებული იყო ან გამოიყენებოდა, მაგრამ ეს განსაზღვრება ხშირად
გამორიცხავს მიმდებარე ტერიტორიებს, რომლებიც ასევე გამოუყენებელია
მაგრამ არასოდეს ყოფილა განვითარებული, შესაძლოა იმიტომ რომ ისინი
„სარეზერვო“ ტერიტორიები იყო საწარმოს სამომავლო გაფართოებისთვის ან
ამჟამად მიუწვდომელია, ან მოწყვეტილია მათ წინ ყოფილი სამრეწველო
ტერიტორიის არსებობის გამო. შესაძლოა ბევრი მიზეზი არსებობდეს, თუ
რატომ არის ასეთი ტერიტორიები ცარიელი ან რატომ არასოდეს ყოფილა
ისინი ათვისებული, მაგრამ ისინი შეტანილ უნდა იქნეს „“ბრაუნფილდების “
კვლევაში, რადგან სწორედ მათ შეიძლება შეასრულონ გადამწყვეტი როლი
“ბრაუნფილდების “ სამომავლო განვითარებაში.
2.2

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) აზომვა გამოიყენება
ბევრი სხვა მიზნით, როგორებიცაა მიწის ხელმისაწვდომობა და პოტენციური
განვითარება, მაგრამ “ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის კვლევა შეცდომაში
შეიყვანს მკითხველს თუ განსაზღვრება დასაწყისში იქნება ზედმეტად ვიწრო,
რადგან ასეთ შემთხვევაში მან შეიძლება გამორიცხოს მიწა, რომელიც არ არის
მკაცრად

„ბრაუნფილდი,“

მაგრამ

ცარიელია

და

ხელმისაწვდომია

განვითარებისთვის.
აუთვისებელი და არასაკმარისად ათვისებული მიწა
2.3

აუთვისებელი მიწის გამოვლენა აეროდაკვირვებით საკმაოდ იოლია და ასევე
მისი გაზომვაც,

მაგრამ გამოუყენებელი შენობების და არასაკმარისად

გამოყენებული მიწის განსაზღვრა გაცილებით რთულია. შესაბამისი დასკვნა
უნდა იქნეს გამოტანილი იმასთან დაკავშირებით ტერიტორია ცარიელად
„მოჩანს“ თუ არასათანადოდაა გამოყენებული და შემდეგ შესაბამისი საველე
სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ტერიტორიაზე შემდგომი ინფორმაციის
მოსაპოვებლად.
2.4

გამოუყენებელი შენობები შეიძლება მოიცავდეს შენობებს, რომლებიც
დროებითი მიზნით გამოიყენება და არ არის განკუთვნილი ხანგრძლივი
მოხმარებისთვის.
დროებითი
სარგებლობის
ბუნება
საჭიროებს
გათვალისწინებას.

2.5

ყველაზე რთულია დასკვნის გამოტანა „არასაკმარისად გამოყენებული“ მიწის
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შესახებ. აეროდაკვირვების შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს ფართო
ტერიტორიები, სადაც ცოტა შენობებია ან ტერიტორიები, სადაც მთელი
საქმიანობა მხოლოდ მცირე კუთხეში წარმოებს და დარჩენილი ნაწილი
გამოუყენებელი ან არასაკმარისად ათვისებულია. ასეთ ტერიტორიასთან
ახლოს მდებარე ავტოსადგომზე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალებების
რაოდენობა

შეიძლება

იყოს

მიმდინარე

გამოყენების

ინტენსივობის

მაჩვენებელი, მაგრამ მაინც საჭიროა დამატებითი დეტალური ინფორმაციის
მოპოვება. ტერიტორია შეიძლება არ იყოს გამოყენებული ან არასაკმარისად
იყოს ათვისებული იმის გამო, რომ განვითარება იგეგმება მომდევნო 2 ან 3
წელიწადში ან შესაძლოა მდგომარეობა უცვლელად შენარჩუნდეს კიდევ 20
წლის განმავლობაში.
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გამოიკვლიეთ ყველა ბრაუნფილდი, გამოუყენებელი და არასაკმარისად
გამოყენებული ტერიტორია და შემდეგ განახორციელეთ მათი კლასიფიკაცია
2.6

მეთოდოლოგიური რჩევა უნდა ითვალისწინებდეს ასეთი ტერიტორიების
შეტანას საწყის კვლევაში და შემდეგ მათი კლასიფიკაციის მოგვიანებით
განხორციელებას მიღებული დეტალური ინფორმაციის შესაბამისად. ნუ
შეიტანთ

მხოლოდ

იმ

ტერიტორიას,

რომელიც

კვლევის

შედეგად

არასაკმარისად ათვისებული ჩანს, მაგრამ ცხადია რომ გრძელვადიანი
გამოყენება მოითხოვს ამ ტერიტორიის გამოყენებას დაბალ დონეზე და ეს
ქალაქის გრძელვადიან ინტერესებშია. აღნიშნულის მკაფიო მაგალითია
ოპერატიული

დანიშნულების

აეროდრომი,

სადაც

მიზანშეწონილია

მხოლოდ მცირე კუთხის გამოყენება, ხოლო აეროდრომის დანარჩენი
ტერიტორია საჭიროა მკაფიო ხილვადობის მქონე ასაფრენი ზოლებისთვის,
თვითმფრინავის

აფრენისა

და

დაშვებისთვის

და

ბილიკზე

გადაადგილებისთვის.
2.7

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები შეიძლება ასევე საჭიროებდეს ფართო
ტერიტორიებს ოპერაციული მიზნებისთვის, რომლებიც მუდმივად არ
გამოიყენება, მაგრამ საჭიროა შესანახად და დახარისხების ტერმინალად
გამოსაყენებლად (რომლებიც პერიოდულად ან სრულად დაკავებულია ან
ცარიელი).

საჭიროა

ოპერატიულ

სათანადო

გამოყენებასთან

გადაწყვეტილების

დაკავშირებით.

თუ

მიღება

ასეთ

ცხადია,

რომ

სავარაუდოდ ასეთი ტერიტორიები ასეთი მიზნებისთვის საჭირო იქნება
რეგულარულად

გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაშინ ისინი შეიძლება

გამოირიცხოს კვლევიდან, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ოპერაციული
მომავალი

შეიძლება

არ

იყოს

ცხადი,

რომელ

შემთხვევაშიც

ეს

ტერიტორიები უნდა იქნეს შეტანილი “ბრაუნფილდების “ კვლევაში და
შემდეგ შესაბამისად კლასიფიცირებული როგორც „ამჟამად ოპერაციული
ტერიტორიები, რომლებიც შესაძლოა მომავალში მნიშვნელოვანი გახდეს
განვითარების თვალსაზრისით“.
კლასიფიკაციის და კვლევის მიზანი
2.8

ტერიტორიების კლასიფიკაცია უნდა ითვალისწინებდეს კვლევის მიზანს
და იმას თუ როგორ შეიძლება მოხდეს მისი გამოყენება მომავალში. ქალაქს
განვითარებისთვის მიწის ხელმისაწვდომობა აინტერესებს მხოლოდ თუ
ასევე

დაბინძურების

რისკი,

საფრთხის

შემცველ

შენობებთან

დაკავშირებული სტრუქტურული რისკი, ეკოლოგიური პრობლემების და
ხილული „სიმახინჯეების“ რისკებიც? შესაძლებელი უნდა იყოს კვლევის
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გაანალიზება სხვადასხვა ფორმით, ადგილმდებარეობით, წარსულში
გამოყენებით, სამომავლო პოტენციალით, გრუნტის მდგომარეობით და
სხვა მახასიათებლებით.
2.9

ქალაქს შეუძლია წარსულში გამოყენებული მიწის კლასიფიკაცია იმ
დანიშნულების მიხედვით, რისთვისაც ის გამოიყენებოდა, მაგალითად:

ყოფილი სამთო - მომპოვებელი ტერიტორია;
ყოფილი გემთმშენებელი საწარმო და ნავსადგური;
ყოფილი რკინიგზის ჩიხი;
ყოფილი ელექტროსადგური;
ყოფილი კომუნალური მომსახურების საწარმო;
ყოფილი რკინისა და ფოლადის მწარმოებელი საწარმო;
ყოფილი ქიმიური წარმოება;
ყოფილი ქარხნები;
ყოფილი საცხოვრებელი ტერიტორია;
ყოფილი დასასვენებელი სახლი
და ბევრი სხვა ყოფილი დანიშნულება.
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2.10

კლასიფიკაცია

წარსული

დანიშნულების

მიხედვით

მნიშვნელოვანია

ქალაქებში, სადაც “ბრაუნფილდების “ ბევრნაირი ტიპია წარმოდგენილი და
აღნიშნულს შეუძლია დახმარება ტერიტორიის გრუნტის მდგომარეობის
ტიპის გარკვევაში და კერძოდ იმაში, თუ რა უნდა გაკეთდეს უბნის
აღსადგენად. თბილისში “ბრაუნფილდების “ უმეტესობა ყოფილი ქარხნების
ტერიტორიებია,

ამდენად

თვალსაზრისით
განხორციელებულა

კლასიფიკაცია

მაინცდამაინც
ამ

წარსული

გამოსადეგი

კვლევის

არ

მიზნებისთვის.

გამოყენების

არის

და

არ

მნიშვნელოვანი

კლასიფიკაცია თბილისისთვის ამ ეტაპზე წარმოებს ადგილმდებარეობის,
პრობლემის, შესაძლებლობის და კრიტიკული მნიშვნელობის უბნების
მიხედვით.
ადგილმდებარეობა
2.11

კლასიფიკაციის პირველი დონე უნდა განხორციელდეს ადგილმდებარეობის
მიხედვით და ის გამოყენებული იქნება ამ თავში. ზოგიერთი თვალსაზრისით
მნიშვნელობა არ აქვს მიწა წარსულში სამრეწველო დანიშნულების იყო თუ
სატრანსპორტო დანიშნულების, ან მცირე თუ დიდი ფართობის მქონე უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია თუ ქალაქის რომელ ნაწილში
მდებარეობს აღნიშნული ტერიტორია. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
სამომავლო დაგეგმვისა და მომავლის პოტენციალის შეფასების კუთხით.
პრობლემა

2.12

მომდევნო მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის თუ რამდენად წარმოადგენს
პრობლემას ან საფრთხეს ტერიტორია ისეთი ფაქტორების გამო, როგორებიცაა
დაბინძურება, სტრუქტურულად არაჯანსაღი შენობები, არაავტორიზებული
საქმიანობა, ხილული „სიმახინჯეები“ და სხვა ასპექტები, რომლებიც
შეიძლება საჭიროებდეს რეაგირებას გარკვეული გადაუდებლობით.
შესაძლებლობა

2.13

მომდევნო

უმნიშვნელოვანესი

კლასიფიკაცია

ხორციელდება

შესაძლებლობის ან სამომავლო განვითარების პოტენციალის მიხედვით და
კერძოდ ქალაქის სამომავლო განვითარებისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის
მქონე ტერიტორიის ან უბნის მიხედვით.
კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნები
2.14

ნებისმიერი ტერიტორია, რომელიც ახლოსაა რკინიგზის სადგურთან ან
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რკინიგზის სადგურის პოტენციურ უბნებთან, იდენტიფიცირებულ უნდა
იქნეს და ასეთი ტერიტორიის ნებისმიერი განვითარება მოკლევადიან
პერიოდში შესაბამისობაში უნდა იყოს ამ ტერიტორიისთვის გრძელვადიან
ხედვასთან და ადგილობრივ გეგმასთან.
2.15

მნიშვნელოვანია

უზრუნველყოფილ

იქნეს

რომ

კრიტიკული

მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების განვითარებამ ზიანი არ მიაყენოს
სამომავლო ვარიანტებს და გამოყენებულ იქნეს ქალაქის სამომავლო
საუკეთესო ინტერესებში. მაგალითად, ახალი ინდუსტრიული შენობები
არ უნდა განლაგდეს რკინიგზის სადგურის ახლოს, რადგან ეს ტერიტორია
უფრო შეეფერება ოფისებს, მაღაზიებს ან კომუნალური მომსახურების
ობიექტებს და აქედან იოლი იქნება წვდომა მომავალ საცხოვრებელ
უბნებთან. ისანში მეტროს სადგურის ახლოს განლაგებულია საოფისე
შენობები და სავაჭრო ობიექტები, რაც გონივრული გადაწყვეტაა ქალაქის
გარეუბნისთვის.
2.16

მიწათსარგებლობის მსგავსი გადაწყვეტა საჭიროა გამოყენებულ იქნეს
ახალი უბნებისთვის, რომლებიც შეიძლება გაფართოვდეს რკინიგზის სხვა
სადგურების ახლოს

მთავარ მაგისტრალზე თბილისის სამხრეთით

სამხრეთ-აღმოსავლეთით.

ამჟამად,

ეს

ტერიტორიები

განადგურებულს და დაცარიელებულს ჰგავს და

და

ქარისგან

იოლი იქნება მათი

გადაცემა სამრეწველო გამოყენების მიზნით იმის გაცნობიერების გარეშე
თუ რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ისინი მომავალში.
2.17

10 წელიწადში ეს ტერიტორია შეიძლება გახდეს ახალი დასახლებული
უბანი სახლებით, ბინებით, პარკებით და მაღაზიებით და დასაქმების
ახალი ადგილებით, ან გახდეს დამაკავშირებელი გზა მსგავს ახალ
დასახლებებთან გარეუბნების ახალი სადგურებიდან. მაგრამ ასეთი
სამუშაოები

განვითარების

მიმართულებით

შეუძლებელია

განხორციელდეს 10 წელიწადში ან 20 წელიწადში, თუ მანამდე მსხვილი
სამრეწველო კომპლექსი აშენდება ზუსტად იქ, სადაც უმჯობესი იქნებოდა
დასახლებული უბნის არსებობა, ან მსხვილი სამრეწველო კომპლექსი
დაბლოკავს

წვდომას გაცილებით ფართო ტერიტორიასთან, რომელიც

შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებული ყოფილიყო ახალი დასახლებული
პუნქტისთვის. საჭიროა ქალაქი დაფიქრდეს იმის შესახებ თუ რა შეიძლება
გახდეს საჭირო 10 ან 20 წლის შემდეგ. ეს ნორმალური ვადებია ქალაქის
გრძელვადიანი დაგეგმარებისთვის.
2.18

ადგილობრივი დაგეგმარება მიწათსარგებლობის დეტალური გენერალური
გეგმის მომზადების შემდეგ აუცილებელია აღნიშნული კრიტიკული
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მნიშვნელობის მქონე უბნების იდენტიფიკაციისა და შენარჩუნებისთვის და
მათი დაცვისთვის სამომავლოდ გამოსაყენებლად საფეხმავლო და ველო
ბილიკების, პარკების და საცხოვრებელი დანიშნულებით. შესაძლებელია
რკინიგზისგან მოშორებული უბნების ზონირება სამრეწველო გამოყენების
მიზნით (იხ. თავი ადგილობრივი დაგეგმარების შესახებ ამ ანგარიშში).
2.19

რაც შეეხება კრიტიკული დანიშნულების უვნებს ისინი შეიძლება გახდეს
გაცილებით ფართო ტერიტორიის ნაწილი.

მაგალითად,

ყოფილი

სამრეწველო საწარმოს ტერიტორიის 20 ჰექტარიდან 5 ჰექტარი შესაძლოა
სარკინიგზო ხაზთან ახლოს მდებარეობდეს (ან ახლოს ახალი სადგურის
პოტენციურ უბანთან) ან მდინარის ნაპირთან და ამდენად 20 ჰექტარიდან
მხოლოდ 5 ჰექტარი შეიძლება იყოს კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე
დაცვის თვალსაზრისით.
2.20

20 ჰექტარიდან დარჩენილი 15 ჰექტარი შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი არ
იყოს რკინიგზასთან ან მდინარის ნაპირთან მისასვლელი გზის დაცვის
თვალსაზრისით.
მნიშვნელობის

შესაძლოა
მქონე

5

ტერიტორიის

ჰექტართან

კიდევ

ერთად

5

დაიყოს

ჰა

კრიტიკული

საცხოვრებელი

სარგებლობისთვის და პარკებისთვის და შემდეგ დარჩენილი 10 ჰა შეიძლება
დაიყოს

ზონებად

შერეული

სამრეწველო

და

საცხოვრებელი

გამოყენებისთვის. ამ გზით ახალი სამრეწველო ობიექტი შეიძლება
განლაგდეს ნაკლებად კრიტიკული მნიშვნელობის 10 ჰა - ზე 20 ჰა უბნიდან,
სადაც საუკეთესო მდებარეობა იქნება მისთვის გრძელვადიან პერიოდში
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი დასახლების ფორმირებას შეიძლება 10 -დან
20 წლამდე დრო დასჭირდეს განვითარებისთვის. ამიტომ, ადგილობრივ
გეგმაში უნდა განისაზღვროს ახალი დასახლების სამომავლო პოტენციური
სტრუქტურა და ახლავე უზრუნველყოფილ იქნეს ძირითადი უბნების დაცვა.
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ცხრილი 2.1 თბილისის ძირითადი ““ბრაუნფილდების “ ” კლასიფიკაცია ადგილმდებარეობის და ფართობის მიხედვით
უკიდურესად

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები (მაისი 2017)

ძალიან

დიდი
ტერიტორიები
100 ჰა +

დიდი

დიდი
ტერიტორიები
30 -დან 99 ჰა - მდე

საშუალო

ტერიტორიე
ბი
10 -დან 29 ჰა-

მცირე ტერები

სულ

ტერიტორ არ არის
იები
აღრიცხული
1-დან 9-მდე

1 ჰა-მდე

მდე

თბილისის ჩრდილოეთი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე

0

2

7

5

NR

14

უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

0

100

95

13

NR

208

თბილისის ცენტრალური ნაწილი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე

0

2

1

1

NR

4

უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

0

80

15

5

NR

100

თბილისის სამხრეთი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

1

4

13

4

NR

22

150

155

160

18

NR

483

თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

2

6

11

2

NR

21

250

345

152

10

NR

757

სულ
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

3

14

32

12

NR

61

400

680

422

46

NR

1548

NR = არ არის აღრიცხული. 1 ჰა -მდე ტერიტორიები არ არის აღრიცხული ამ საწყის კვლევაში. ყველა ტერიტორიის ფართობი
მხოლოდ მიახლოებითი მნიშვნელობებია. იხ. შენიშვნები 2.2. ცხრილის შემდეგ. ზოგადი მიახლოებითი მნიშვნელობები არ უნდა იქნეს
გამოყენებული დეტალური დაგეგმვისა და კომერციული მიზნებისთვის. ზუსტი გაზომვები ჩატარდება კვლევის მომდევნო ეტაპზე.
ცხრილი 2.2 თბილისის ძირითადი ““ბრაუნფილდების “ ” შემდგომი კლასიფიკაცია ფართობის მიხედვით
ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები (მაისი

100 ჰა-

50 დან

40 დან

30 დან

Size
- in
20
დანof უბანი
15 დან s10
დანhectares
5 დან

1 დან

+

99 მდე

49 მდე

39 მდე

29 მდე

19 მდე

14 მდე

9 მდე

4 მდე

0
0

2
100

0
0

0
0

1
20

3
45

3
30

1
5

4
8

NR
NR

14
208

0
0

1
50

0
0

1
30

0
0

1
15

0
0

1
5

0
0

NR
NR

4
100

0
0

2
85

2
70

1
20

4
60

8
80

3
15

1
3

NR
NR

22
483

3
250

0
0

3
95

3
60

2
30

6
62

2
10

0
0

NR
NR

21
757

1 ჰა -მდე

სულ

2017)

თბილისის ჩრდილოეთი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

თბილისის ცენტრალური
ნაწილი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

თბილისის სამხრეთი
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე 1
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა) 150

თბილისის სამხრეთ აღმოსავლეთი

უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე 2
უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა) 250

სულ
უბნების რაოდენობა 1 ჰექტარზე

3

6

2

6

5

10

17

7

5

NR

61

უბნების მთლიანი ფართობი (ჰა)

400

400

85

195

100

150

172

35

11

NR

1,548

NR = არ არის აღრიცხული. 1 ჰა -მდე ტერიტორიები არ არის აღრიცხული ამ საწყის კვლევაში. ყველა
ტერიტორიის ფართობი მხოლოდ მიახლოებითი მნიშვნელობებია..
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2.1, 2.2, და 2.3 ცხრილების განმარტებითი შენიშვნები:

1.

მდინარე მტკვრის ხეობაში თბილისის გასწვრივ და თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ - აღმოსვლეთ
ნაწილში ძირითადი „ბრაუნფილდების “ აეროტოპოგრაფიული გადაღება - მაისი 2017. თბილისის
ზღვის ტერიტორია არ ყოფილა შესწავლილი.

2.

1 ჰექტარამდე ფართობის უბნები დაფიქსირდა იქ, სადაც შესაძლებელი იყო მაგრამ გადაღებული
მასალა შეიძლება არ იყოს საიმედო აღნიშნული მცირე ფართობებისთვის, ამდენად ჰექტრამდე
ფართობები არ ყოფილა შეტანილი ამ ეტაპზე იმისათვის რომ კონცენტრირება მომხდარიყო
ფართომასშტაბიან „ბრაუნფილდებზე“ (NA = არ შეესაბამება).

3.

ცხრილებში მოყვანილი მაჩვენებლები მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვისაა წარმოდგენილი.
ისინი არ წარმოადგენს თითოეული ტერიტორიის ზუსტ საზომს და მხოლოდ ფარდობითი ფართობის
საზომია. 10 ჰა-დ შეფასებული ტერიტორია შეიძლება რეალურად 8.5 ჰა იყოს ან 11.5 ჰა. ის აღრიცხულია
როგორც 10 ჰა მიახლოებით.

4.

ტერიტორიის ფართობის მაჩვენებლები არ უნდა იქნეს გამოყენებული დეტალური დაგეგმვის ან
კომერციული გამოყენებისთვის რადგან 60 ძირითადი ტერიტორიიდან თითოეული

საჭიროებს

გადაღებას და გაცილებით ზუსტი ფართობის განსაზღვრას და აღრიცხვას შესაბამის ფორმაში.
ცხრილები შეიძლება დაკორექტირდეს აღნიშნულის განხორციელების შემდეგ.

5.

ტერმინები ‘დიდი’, ‘საშუალო' და ‘მცირე ‘ტერიტორიები ფარდობითია. სამუშაოს მიზნებისთვის ამ
ეტაპზე დიდი ტერიტორია არის ის, რომლის ფართობიც 10 ჰექტარი ან უფრო მეტია. საშუალო
ტერიტორია მერყეობს 1 ჰა-დან 9.99 ჰა - მდე ხოლო მცირე ტერიტორია 1 ჰექტრამდეა.

6.

შედარების თვალსაზრისით, 1 ჰა დაახლოებით თავისუფლების მოედნის ღია ტერიტორიის ზომისაა
(გზების ჩათვლით), ხოლო 4 ჰა დაახლოებით თბილისის დინამოს სტადიონს შეესაბამება. ქალაქის
ცენტრში 1 ჰექტარი ფართობი არ არის „მცირე“. ამგვარი ერთი ჰექტარი განვითარების თვალსაზრისით
დიდ შესაძლებლობას წარმოადგენს ქალაქის ცენტრში, მაგრამ მთელი ქალაქის გათვალისწინებით
კვლევის ამ ეტაპზე 1 ჰა-ზე მცირე უბნები გაცილებით მცირეა ვიდრე

საშუალო, დიდი, ძალიან

დიდი და უკიდურესად დიდი ტერიტორიები თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ - აღმოსავლეთ
ნაწილში .

7.

500 ჰექტარი ფართობის მასიური ტერიტორია თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთით (S 22), უშუალოდ
აეროპორტის სამხრეთით ამოღებულ იქნა კვლევის მთლიანი მაჩვენებლებიდან ამ ცხრილში, რადგან
როგორც ირკვევა, ის წარმოადგენს ურბანულ განაპირა ტერიტორიას, რომელიც წარსულში
განვითარებული არ ყოფილა - მიუხედავად ამისა, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია ქალაქის
გარეუბანში, რომელმაც შესაძლოა დიდი მნიშვნელობა შეიძინოს მომავალში განვითარების
ნებისმიერი სტრატეგიისთვის.

8.

უკიდურესად დიდი ტერიტორია (150+ ჰა) მდინარე მტკვრის დასავლეთ მხარეს (რომელიც ასევე არ
არის აღნიშნული გადაღებულ მასალაში) როგორც ჩანს არასაკმარისად არის ათვისებული, მაგრამ ამ
ეტაპზე ამოღებულია კვლევიდან, თუმცა მეტად მნიშვნელოვანი ტერიტორიაა.

9.

ცენტრალურ ნაწილში დაახლოებით 10 ჰა ფართობის მდინარის ახლოს მდებარე მნიშვნელოვანი
ტერიტორია ასევე არ ყოფილა შეტანილი, რადგან ამჟამად საკმაოდ ინტენსიურად გამოიყენება. ეს
შესაძლოა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყოს ქალაქისთვის სამომავლო გეგმების შესამუშავებლად
და შესაძლებელია

გამოკვლეულ იქნეს, მაგრამ თავისი მიმდინარე სტატუსის გამო ამოღებულია

კვლევიდან.

10. შესაძლოა ტერიტორიების ფართობის მეოთხედი ან უფრო ნაკლებიც კრიტიკული მნიშვნელობისაა
სამომავლო სტრატეგიული განვითარების გეგმებისთვის და ისინი იდენტიფიცირებას და დაცვას
საჭიროებს. ასეთი იდენტიფიკაცია არ შეაჩერებს აღნიშნული ტერიტორიების დაგეგმილ განვითარებას
თუ ის შესაბამისობაშია მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი ადგილობრივი გეგმის ამოცანებთან და
მოცემული ტერიტორიის ზონირებასთან.
61 უბნიდან რომლის საერთო ფართობი 1,548 ჰექტარია, 6 უბნის (ტერიტორიების 10%) მთლიანი
ფართობი 800 ჰექტარია ( მიწის 52%). თბილისის სამხრეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთი ნაწილი ერთად
მოიცავს უბნების (42) 70%-ს და ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების (1,223 ჰა) 80% -ს. თბილისის
ჩრდილოეთ ნაწილში დედაქალაქის “ბრაუნფილდების “ 13.6%-ია წარმოდგენილი; ცენტრალურ
ნაწილში 6.5%; სამხრეთ ნაწილში 30.5%; ხოლო სამხრეთ - აღმოსავლეთ ნაწილში 49.3%.
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2.21

მსგავსი

ცხრილები

შეიძლება

მომზადდეს

უბნების

სხვა

მახასიათებლებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად უბნების რაოდენობა
კონკრეტული

პრობლემებით

მაგ.

დაბინძურება

ან

არასათანადო

ან

არაავტორიზებული გამოყენება ან არამყარი ან ულამაზო შენობების
არსებობა.
2.22

კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნები საიდენტიფიკაციო ნომრებით
მოცემულია ქვევით, ისე რომ შესაძლებელია დაკვირვება იმ უბნებზე,
რომლებიც

მუდმივ

ყურადღებას

იმსახურებს.

შესაძლოა გარკვეული

ცვლილებები შეტანილ იქნეს ამ ჩამონათვალში როდესაც დეტალური
საკვლევი სამუშაოები დასრულდება.
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ცხრილი 2.3
კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ბრაუნფილდები თბილისში ადგილმდებარეობის, სიდიდის და
საიდენტიფიკაციო ნომრის მიხედვით

„ბარუნფილდები“

ყველა მთავარი „ბრაუნფილდი“

თბილისი

თბილისის
ჩრდილოეთი

თბილისის
ცენტრალური ნაწილი

თბილისის სამხრეთი

თბილისის სამხრეთ აღმოსავლეთი

უბან
ი
Ref.
ჰა

უბან
ი
Ref.
ჰა

NI
N2
N3
N4
N5
N6
N7

N8
N9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14

C1
C2

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11

20
10
15
10
15
50
5
125

15
50
65
35
10
15
10
10
10
10
3
15
5
10
133

C3
C4

S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20
S 21
S 22

მაისი 2017
20172017

მნისვნელოვანი

მნისვნელობის

უბნები

უბნები

უბანი
Ref.
N1
N2
N 14

ჰა
20
10
50

უბანი
Ref.
N6
N 12
N 13

80

30
5
35
100

C1
C2
C3

10
35
10
5
5
15
15
20
45
40
150
350
483

S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20
S 22

საერთო უბნები

ჰა
50
15
10

უბანი
Ref.
N3
N4
N5
N7
N8
N9
N 10
N 11

ჰა

S1
S2
S4
S5
S6
S 10
S 11
S 12

35
10
10
10
10
5
10
10

75

15
50
30
95

C4

35
10
5
5
15
15
20
45
150

S3
S7
S8
S9
S 21

15
10
15
5
2
2
2
2
53

5

5

300

15
10
3
15
40

83

100

SE1

15

S E 12 110

SE2

30

SE3

10

SE1

15

SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
S E 10
S E 11

30
10
15
10
20
10
10
80
30
12
242

S E 13
S E 14
S E 15
S E 16
S E 17
S E 18
S E 19
S E 20
S E 21

SE7
SE8
S E 11
S E 12
S E 14
S E 15
S E 18
S E 20

10
10
12
110
20
5
140
80

S E 13
S E 21

35
90

SE 4
SE5
SE6
SE9
S E 10
S E 16
S E 17
S E 19

15
10
20
80
30
5
10
20

სულ უბნების რ-ბა
სულ უბნების ფართ.
(ჰა )

სულ

2
2
2
2
15
10
50
83
208

კრიტიკული

35
20
5
5
10
140
20
80
90
515
757

417

135

205

61
1,548

24
475

12
163

25
153

კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე და მნიშვნელოვანი უბნები იდენტიფიცირებულია როგორც მაგალითები ამ ეტაპზე და შეიძლება შეიცვალოს შემდგომი ანალიზის
დროს.
მაჩვენებლები ყველა უბანთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მიახლოებითია და არ უნდა იქნეს გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით. მაგ. კომერციული ან
დაგეგმარების მიზნებისთვის

იხ. 2.1, 2.2, და 2.3 ცხრილების შენიშვნები

2.23

ცხრილში ნაჩვენებია, რომ 61 ძირითადი უბნიდან
მიჩნეულ

იქნეს

კრიტიკული

მნიშვნელობის
30

24 უბანი შეიძლება

მქონედ

(ამის

შესახებ

გადაწყვეტილება

უნდა

მიიღონ

მუნიციპალიტეტის

დაგეგმარების

სპეციალისტებმა შემდგომი კვლევითი სამუშაოს ჩატარების შემდეგ) და
კიდევ 12 უბანი არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ქალაქის
სამომავლო განვითარების თვალსაზრისით.
2.24

სამუშაოს მომდევნო ეტაპზე შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება თუ
თითოეული

კრიტიკული

მნიშვნელობის

განისაზღვროს „კრიტიკულად“. მაგალითად,

მქონე

უბნის

რა

წილი

ყველა C 1 და C 2 უბანი

მიჩნეული იქნება კრიტიკული მნიშვნელობის მქონედ, მაგრამ შესაძლოა SE 18’
უბნის მთლიანი 140 ჰა ფართობი არ იქნეს მიჩნეული კრიტიკული
მნიშვნელობის მქონედ, არამედ მხოლოდ პირველი 50 ჰა, რომელიც ყველაზე
ახლოსაა

რკინიგზასთან

და

მომდევნო

50

ჰა-ც

შეიძლება

იყოს

მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველაზე მოშორებით სამხრეთით მდებარე 40 ჰა
შეიძლება არ იმსახურებდეს ასეთ განსაკუთრებულ ინტერესს. ყველა ეს
საკითხი მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების სპეციალისტების გადასაწყვეტია
შესაბამის ვადაში.

„ბრაუნფილდის“ უბნის ნაწილი ჰაერიდან და დედამიწიდან - თბილისის
ჩრდილოეთი (უბანი N 1)

31

32

3

ჩრდილოეთით მდებარე უბნები

3.1

ძირითადი “ბრაუნფილდების“

ტერიტორიები ქალაქის ჩრდილოეთ

ნაწილში ქვემოთაა ნაჩვენები. ადგილზე უფრო დეტალური კვლევა
გამოავლენს შემდგომ უბნებს, მაგრამ კვლევის ამ ეტაპზე ეს გეგმა
წარმოადგენს საკმარის ბაზას შემდგომი სამუშაოებისთვის.
სურათი 3.1 თბილისის ჩრდილოეთი ნაწილი – “ბრაუნფილდების “
ძირითადი უბნები

3.2

მდინარე მტკვრის დასავლეთ მხარეს აუთვისებელი მიწის ვრცელი
ტერიტორიებია განლაგებული ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მაგრამ ამ
ეტაპზე კვლევა ფოკუსირებულია „ბრაუნფილდებზე“ და არასაკმარისად
ათვისებულ ტერიტორიებზე მდინარის აღმოსავლეთ მხარეს, ძირითადად
მდინარესა და რკინიგზის მთავარ მაგისტრალს შორის, თუმცა ზოგიერთი
უბნები რკინიგზიდან აღმოსავლეთით მდებარეობს.

3.3

პირველი დაკვირვება მიუთითებს რომ (და იგივე აღმოჩნდება ქალაქის სხვა
ნაწილებშიც) “ბრაუნფილდების“ ტერიტორია უშუალოდ უკავშირდება
სარკინიგზო ხაზს. ნამდვილად უდიდესი ერთიანი ტერიტორიაა რკინიგზის
სახელოსნოები,
რკინიგზასთან
ძირითადი

რომლებიც
თბილისის

მახასიათებელია

ქალაქისთვის

ბევრი

სრულად

აღარ

“ბრაუნფილდების“
და

მათგანის

დიდ

გამოიყენება.

კავშირი

ყველა

ტერიტორიის

შესაძლებლობას

წარმოადგენს

პოტენციური

ხელახალი

გამოყენების

თვალსაზრისით. ამიტომ, რკინიგზის საკითხი უდიდესი მნიშვნელობისაა
მთელი კვლევისთვის.
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3.4

მუნიციპალიტეტის ყველაზე უკიდურეს ჩრდილოეთ წერილში ყოფილი
სამრეწველო ტერიტორია მდებარეობს, რომელიც ნაწილობრივ გამოიყენება
სამშენებლო მასალებისთვის და აქ სატვირთო მანქანების საკმაოდ დიდი
მოძრაობა აღინიშნება. თუმცა, ყოფილი ქარხნის ტერიტორიის უდიდესი
ნაწილი არ გამოიყენება და ამდენად სამშენებლო მასალების (ქვიშა, ღორღი
და ა.შ.) გრძელვადიანი მომავალი საჭიროებს გარკვევას აღნიშნული
ტერიტორიის დაგეგმარებამდე.

3.5

რამდენადაც ქარი მდინარე მტკვრის დინების მიმართულებით უბერავს (და
თვითონ

მდინარე

ამ

ტერიტორიის

ჩრდილოეთიდან

სამხრეთის

მიმართულებით მიედინება) ეს ტერიტორია არ არის შესაფერისი ნებისმიერი
საწარმოსთვის, რომელიც გამოყოფს კვამლს, გამონაბოლქვს ან ქიმიურ
ნივთიერებებს ატმოსფეროში და მდინარეში, რადგან ისინი საბოლოოდ
მოხვდება თბილისის ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილებში. ბუნება ამ
ტერიტორიაზე ძალზე ლამაზია. ამ ტერიტორიის მომავალი შეიძლება იყოს
ახალი დასახლების გაშენება, რომლის მცხოვრებლებიც ისარგებლებენ
რკინიგზის მთავარი მაგისტრალით ქალაქის ცენტრში მოსახვედრად.
ტერიტორიის

მომავალი

შესაძლოა

სულაც

არ

იყოს

ამ

სამრეწველო

დანიშნულების საწარმოს არსებობა.
3.6

შემდეგ სამხრეთის მიმართულებით მდებარეობს ძალიან

დიდი უბანი

მდინარე მტკვრის ნაპირზე, რომელიც საჭიროებს ყურადღებას. მისი
უმეტესი ნაწილი არასაკმარისად გამოყენებული მიწა უფროა ვიდრე
„ბრაუნფილდი“, მაგრამ ის წარმოადგენს შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა
ჩრდილოეთით მდებარეობის გამო არ უნდა იქნეს გამოყენებული რომელიმე
სამრეწველო

საწარმოს

მიერ,

რომელიც

ატმოსფეროში

გამოყოფს

გამონაბოლქვს.
3.7

ამ უბნის სამხრეთით მდებარეობს ძალზე გრძელი და ფართო სარკინიგზო
სახელოსნოები. ეს ტერიტორია შეიძლება დაგეგმარებულ იქნეს როგორც
მთლიანად ახალი ობიექტი მიწის ფართობის მიხედვით. უბანი მდებარეობს
რკინიგზასა და მეტროს შორის
მდებარეობა

ჰქონდეს

მაღალი

და ამდენად შეიძლება საუკეთესო
სიმჭიდროვის

დასაქმების

ცენტრის

შესაქმნელად რკინიგზის ახლოს და აქ მცხოვრებლებს საშუალებას მისცემს
რკინიგზის მეშვეობით იმგზავრონ ქალაქის სხვა უბნებში სამუშაო
ადგილებზე. მიწა შეიძლება დაბინძურებული იყოს ზოგიერთ ადგილზე იქ
წარმოებული სამუშაოების გამო, რაც ყურადღებას საჭიროებს. ერთიანი
გენერალური გეგმა ამ უბნისთვის წაახალისებს გარკვეულ საინტერესო
იდეებს ამ ახალი „კვარტალისთვის“. არსებობს კავშირი მდინარესთან
არსებულ სხვა „ბრაუნფილდთან“ უბნის სამხრეთ ნაწილში და ეს შესაძლოა
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გამოსადეგი იყოს მდინარის ნაპირთან წვდომისთვის.
სურ 3.2 თბილისის ჩრდილოეთი ნაწილი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი
უბნები - საიდენტიფიკაციო ნომრები
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4

ცენტრალური უბნები რკინიგზის ტერიტორიის ჩათვლით

4.1

ქალაქის ცენტრთან ახლოს
ცენტრალური

რკინიგზის

სამი დიდი „ბრაუნფილდი“ მდებარეობს.
ლიანდაგის

მიმდებარე

ტერიტორია

აღმოსავლეთით და ცენტრალური სარკინიგზო მაგისტრალის დასავლეთით
მდებარე ტერიტორია, რომელიც უნდა დაიგეგმოს როგორც ერთი უბანი,
რომლის დასავლეთ ნაწილში გაივლის რკინიგზის მთავარი ლიანდაგი.
მესამე

უბანი

საკმაოდ

თვალსაჩინო

ადგილზეა

ქალაქის

ცენტრის

მოპირდაპირედ მთაზე ავლაბრის ზევით.
4.2

ცენტრალური რკინიგზის ლიანდაგის მიმდებარე ტერიტორია ცენტრალურ
სადგურსა და
საინტერესო და
განვითარების

დიდუბის სადგურს შორის წარმოადგენს ყველაზე
მნიშვნელოვან „ბრაუნფილდს“ თბილისში თავისი

შესაძლებლობების

გათვალისწინებით.

ეს

თბილისში

საუკეთესო წვდომის „ბრაუნფილდია“ სადაც თბილისის მეტროს ორივე ხაზი
ერთდება. აქვე არსებული რკინიგზის ცენტრალური სადგური უკავშირდება
დიდუბის სადგურს ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილში.
ცხრილი 4.1 თბილისის ცენტრალური ნაწილი - “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნები

4.3

შესაძლოა საკმარისი არ იყოს იმის ხაზგასმა, რომ

ეს არის საუკეთესო

ტერიტორია და საუკეთესო კავშირების (წვდომის) უბანი საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის თვალსაზრისით მთელ თბილისში და გამოირჩევა ქალაქის
ცენტრში მდებარეობით, ამდენად გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი მიზნით,
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რომელიც მოითხოვს ადამიანების დიდი რაოდენობის გადაადგილებას
ტერიტორიაზე ყოველდღიურად იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იქნეს
გამოყენებული ტერიტორიის ირგვლივ მდებარე 6 სადგური.
4.4

ამ ტერიტორიაზე უნდა მდებარეობდეს მაღალი სიმჭიდროვით გამორჩეული
საქმიანი უბნები, ეს მსოფლიოს ქალაქების უმრავლესობაში გულისხმობს
საოფისე შენობების მშენებლობას. ამ ტერიტორიას შეუძლია ადამიანების
დიდი რაოდენობის გადაადგილების ატანა ყოველდღე საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის

უაღრესად

მდგრადი

საშუალებების

არსებობის

გამო

(რკინიგზის ორი მთავარი სადგური და მეტროს 4 სადგური ტერიტორიის
გარშემო).
ცხრილი 4.2 თბილისის ცენტრალური ნაწილი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი
უბნები – საიდენტიფიკაციო ნომრები

4.5

ქალაქის ამ ნაწილში ძალზე საჭიროა პარკები და ამდენად, პარკის გაშენება
იქ მდებარე ოფისებით უნდა გახდეს პრიორიტეტი ამ უბნისთვის. ის არ
უნდა

იქნეს

ტერიტორიის

გამოყენებული

საცხოვრებელი

დანიშნულებით.

ამ

გამოყენება საცხოვრებელი მიზნით იქნება უნიკალური

მდებარეობის და აქ არსებული 6 სადგურის არასათანადო გამოყენება.
მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა ამ ტერიტორიის
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ორივე მხარეს, რაც განაპირობებს საცხოვრებელი შენობების შერევას
ოფისების მშენებლობასთან.
4.6

ცენტრალური

სადგურის

ახლოს

სამხრეთით

შეიძლება

გაშენდეს

სპეციალიზებული სავაჭრო კვარტალი და სხვა ობიექტები, რომლებიც
მოიზიდავს ვიზიტორებს, მაგრამ თავიდან უნდა იქნეს აცილებული
ვრცელი ავტოსადგომების მშენებლობა. ტერიტორიის განვითარებამ ხელი
უნდა შეუწყოს მგზავრობას მდგრადი სატრანსპორტო საშუალებებით,
როგორებიცაა რკინიგზა, მეტრო, საფეხმავლო და ველო - ბილიკები.
არსებობს

შესაძლებლობა

აღნიშნულის

განსახორციელებლად.

ეს

საჭიროებს გენერალურ გეგმას ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების 65
ჰექტარისთვის,

რომელსაც შეუძლია ქალაქისთვის დიდი სარგებლის

მოტანა სწორი დაგეგმვის შემთხვევაში.
4.7

ცენტრალური სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულია
ბევრი სავაჭრო ობიექტი განსაკუთრებით ჩრდილო - დასავლეთის მხარეს.
მიზანშეწონილი იქნება ამ საცალო ვაჭრობის ტერიტორიის დატოვება
მომდევნო წლების განმავლობაში და ფოკუსირება ახალ მშენებლობაზე
ცენტრალური სადგურის ირგვლივ და სარკინიგზო ლიანდაგების
მიმდებარე ტერიტორიაზე. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მიწის ბაზრის
ცვლილების

პარალელურად,

შესაძლოა

უმჯობესი

გახდეს

ასეთი

ობიექტების სხვაგან გადატანა, მაგრამ იმ დროისთვის ყველასთვის ცხადი
და გარკვეული გახდება ასეთი გადაწყვეტის გონივრულობა.
ცხრილი 4.3 ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია

4.8

რკინიგზის მთავარი მაგისტრალის 4 ან 2 ლიანდაგი უნდა იქნეს
შენარჩუნებული სამგზავრო მატარებლებისთვის. უბანი იოლად აიტანს
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მთავარ სარკინიგზო ხაზს და ის იქნება მნიშვნელოვანი აქტივი ამ
ტერიტორიისთვის. რკინიგზის ვრცელი ჩიხები შეადგენს დაახლოებით 60 ჰა
ფართობის „ბრაუნფილდს“ განვითარებისთვის 2 ან 4 ძირითადი ლიანდაგის
აღების გარეშე. ქვევით, ამ ანგარიშის 24 -ე თავი ხაზს უსვამს განვითარების ამ
საინტერესო შესაძლებლობას.
4.9

თბილისის ცენტრში მეორე მთავარი „ბრაუნფილდი“ ისტორიული ცენტრის
საპირისპიროდ მდებარეობს. მას ცენტრალური მდებარეობა აქვს, მაგრამ არ
გააჩნია ის ძირითადი უპირატესობები, რომლითაც გამოირჩევა რკინიგზის
ცენტრალური სადგურის მიმდებარე ტერიტორია. აქ სადგურები არ არის
წარმოდგენილი ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიისგან
განსხვავებით, სადაც 6 სადგურია. მთავარი რკინიგზა ამ უბნის ახლოს გადის
ქვედა ნაწილთან და ამდენად შესაძლოა აქ მოეწყოს სადგური ან გაჩერება,
მაგრამ ეს მაინც დიდი მანძილი იქნება ტერიტორიის დანარჩენ ნაწილამდე.

4.10

ეს ტერიტორია შეიძლება ათვისებულ იქნეს საცხოვრებელი შენობების
მშენებლობის

მიმართულებით,

რამდენადაც

მას

არ

გააჩნია

ინფრასტრუქტურა ქალაქის ცენტრის დასაქმების ჰაბისთვის. ქალაქის
ცენტრთან

უახლოესი

ნაწილი

წარმოადგენს

შესაძლებლობას

რაიმე

საინტერესო პროექტის შესაქმნელად. მისი მნიშვნელობის და ისტორიული
ცენტრიდან ხილვადობის გათვალისწინებით, ის საჭიროებს გულდასმით
დაგეგმარებას განსაკუთრებული ფოკუსირებით იმ გარემოებაზე, თუ როგორ
მოჩანს ეს ტერიტორია მტკვრის დასავლეთი მხრიდან და ციხესიმაგრიდან
და სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილიდან, რომლებიც თბილისის ისტორიულ
ცენტრში და მის სიახლოვეს მდებარეობს.

ქალაქის ცენტრში არსებული დაუსრულებელი შენობები
4.11

თბილისს არ აქვს ცარიელი „ბრაუნფილდი“ ქალაქის ცენტრში, მაგრამ მას
აქვს ნახევრად დაუსრულებელი მაღალი შენობების გასაოცარი რაოდენობა.
ისინი წარმოადგენენ „ბრაუნფილდის“ სპეციალურ ფორმას, რომლისთვისაც
მიზანშეწონილი იქნება ცალკე კვლევის ჩატარება. ასეთი შენობების შესწავლა
სცდება ამ კვლევის ფარგლებს, რამდენადაც ამ შენობების ნახევრად
დაუსრულებლობის მიზეზები საკმაოდ განსხვავებულია “ბრაუნფილდების“
დიდი რაოდენობის არსებობის მიზეზებისგან, რომლებიც ძირითადად
ყოფილი საწარმოების ტერიტორიებს წარმოადგენენ.
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5.0

თბილისის სამხრეთით მდებარე უბნები

5.1

“ბრაუნფილდების“

(ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების) უდიდესი

ტერიტორია თბილისში წარმოდგენილია ქალაქის სამხრეთ ნაწილში,
რომელსაც მასზე გამავალი სარკინიგზო ლიანდაგი ორ ნაწილად ჰყოფს.
5.2

სამხრეთი უბანი ამ კვლევაში განისაზღვრა როგორც

ტერიტორია

სამგორიდან რუსთავამდე სარკინიგზო ლიანდაგის სამხრეთით და მდინარე
მტკვრის ჩრდილოეთით. სამხრეთ - აღმოსავლეთი უბანი არის ტერიტორია
სამგორიდან რუსთავამდე სარკინიგზო ლიანდაგის ჩრდილოეთით და
ძირითადად

თბილისის

აეროპორტისკენ

მიმავალი

გზატკეცილის

სამხრეთით.

5.1 სურათზე ნაჩვენებია ორივე ტერიტორია. ეს თავი ეხება

სამხრეთ უბანს.
ცხრილი 5.1 თბილისის სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნები
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ცხრილი 5.2 თბილისის სამხრეთი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნები – საიდენტიფიკაციო ნომრები

უბნები S 1 - S 7 = 100 ჰა; S 8 - S 13 = 80 ჰა; S 14 - S 16 = 20 ჰაა; S 18 - S 21 = 120 ჰა სულ 320 ჰა
უბანი S 17 = 15 ჰა; და S 22 = 150 + ჰა სულ = 150 ჰა +. სულ სამხრეთით მდებარე ტერიტორია
= 470 ჰა +.

5.3

არსებობს ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („ბრაუნფილდების“) ძალიან
დიდი ფართობი სამხრეთ ნაწილში, რომელიც გაცილებით იმაზე დიდია
ვიდრე მოსალოდნელი შეიძლება იყოს თბილისის ზომის ქალაქისთვის
ახლო მომავალში ხელახლა გამოსაყენებლად. თბილისში არ არის
მოსახლეობის სწრაფი ზრდის მოლოდინი და რთულია იმის განსაზღვრა
თუ ამ უბნებიდან რამდენი შეიძლება იქნეს ათვისებული მომავალში.

5.4

ქალაქმა უნდა დაადგინოს პრიორიტეტები და განსაზღვროს ერთი ან
რამდენიმე საკვანძო წერტილი, როგორც ცენტრი ახალი დასახლებისთვის
და მოამზადოს ადგილობრივი გეგმები აღნიშნული პოლიცენტრული
განვითარებისთვის. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი
მხარს უჭერს ასეთ კონცეფციას. მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს
ზუსტად ადგილმდებარეობა (რომლის ცენტრიც იქნება რკინიგზის
სადგური ან ახალი სადგურისთვის განკუთვნილი ადგილი), რამდენადაც
ასეთი

ტერიტორიების

უმრავლესობასთან

შეუძლებელია

მეტროთი

წვდომა.
5.5

რკინიგზა. როგორც აღინიშნა ჩრდილოეთით მდებარე უბნებთან,
კერძოდ,

ცენტრალური

სარკინიგზო

ლიანდაგის

და

მიმდებარე

ტერიტორიასთან მიმართებით, ყველა აღნიშნული უბანი დაკავშირებულია
მთავარი

სარკინიგზო

განაპირობა

ამ

ლიანდაგით.

ტერიტორიებზე

სწორედ

წარსულში

რკინიგზის
ქარხნების

არსებობამ

მშენებლობა,

რომლებსაც რკინიგზის საშუალებით მიეწოდებოდა ნედლეული და
წარმოებული პროდუქციის გადაზიდვაც რკინიგზით ხორციელდებოდა.
ამდენად, რკინიგზა არის ამ უბნების ძირითადი მახასიათებელი და
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ძირითადი შესაძლებლობაც მათი მომავლისთვის.
5.6

რამდენიმე

ვრცელი

უბანი

მდინარეს

ესაზღვრება.

აღნიშნული

ტერიტორიები საჭიროებს გულდასმით დაგეგმარებას იმისათვის, რომ
მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული მდინარის ახლო მდებარეობა და
დარჩეს სივრცე მდინარისპირა პარკებისა და უწყვეტი საფეხმავლო და
ველოსიპედის ბილიკებისათვის მდინარის ნაპირის გასწვრივ, რომლებიც
20 ან 30 წლის შემდეგ შეიძლება გახდეს მაგისტრალური გზა ფეხით და
ველოსიპედით

მოსიარულეებისათვის

ქალაქის

ჩრდილოეთიდან

სამხრეთისკენ. ქალაქის მდინარისპირა უბანზე ყოველთვის უნდა იყოს
დატოვებული სივრცე საზოგადოებრივი წვდომისთვის ნაპირის გასწვრივ.
5.7

სამხრეთის ნაწილის უდიდესი უბანი, S 22,
აეროდრომს

ტერიტორიის

უკიდურეს

წარმოადგენს სამხედრო

სამხრეთ

ნაწილში.

საჭიროა

სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღება ამ უბანთან დაკავშირებით და
თუ ის ხელმისაწვდომი გახდება განვითარებისთვის, ის უნდა დაიგეგმოს
როგორც ერთიანი ტერიტორია იმისთვის რომ მაქსიმალურად იქნეს
გამოყენებული.
5.8

ასეთი დიდი ტერიტორიის ნებისმიერი განვითარება, როგორიცაა

S 22,

საჭიროებს ჰარმონიზაციას ქალაქის სხვა უბნების განვითარებასთან,
წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქი ვერ შეძლებს მათ მართვას. ეს უბანი
შეიძლება

მიჩნეულ

იქნეს

სარეზერვო

ვარიანტად

გრძელვადიანი

პერიოდისთვის , რამდენადაც ის ქალაქიდან შორს მდებარეობს და ნაკლებად
მოჩანს ქალაქის დანარჩენი უბნებიდან.
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6.0

სამხრეთ - აღმოსავლეთით მდებარე უბნები

6.1

„ბრაუნფილდების“ ტერიტორია’ თბილისის სამხრეთ - აღმოსვლეთ ნაწილში
უდიდესია

თავისი

მასშტაბით.

ზოგიერთი

უბანი

ქალაქის

კიდეში

მდებარეობს და თითქმის შეუძლებელია მისი გარჩევა ქალაქის განაპირა
უბნისგან.
სურ. 6.1 თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნები

ცხრილი 6.2 თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთი – “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნები –
საიდენტიფიკაციო ნომრები
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6.2

აეროპორტის სამხრეთით მდებარე ვრცელი ტერიტორია, SE 22, შეიძლება
მიჩნეულ

‘ურბანულ

იქნეს

“ბრაუნფილდების “

გარეუბნად’

და

ამოღებულ

იქნა

მთლიანი ფართობიდან, მაგრამ ის ურბანული

პერიმეტრის ფარგლებშია და საჭიროა მისი მხედველობაში მიღება ქალაქის
სამომავლო

დაგეგმარების

განხილვისას.

ის

შეიძლება

მომავალი

ათწლეულების განმავლობაში რეზერვში მოიაზრებოდეს და არასოდეს
მოხდეს მისი განვითარება ამ ტერიტორიაზე “ბრაუნფილდების “ დიდი
რაოდენობის გათვალისწინებით. აეროპორტის ჩრდილოეთით რამდენიმე
ძალიან

დიდი

ყოფილი

საწარმოო

ტერიტორიაა,

რომლებიც

ასევე

უერთდება ურბანულ გარეუბანს.
6.3

აღნიშნულის მსგავსად, სამგორის აღმოსავლეთით და აეროპორტამდე
რამდენიმე მეტად დიდი უბანია. ზოგიერთი მათგანის საზღვარი ძალიან
ახლოსაა და თვალსაჩინოა აეროპორტის გზატკეცილიდან. ასე რომ მათ
კარგი ადგილმდებარეობა აქვთ მაგრამ მათი სამხრეთით გაფართოების
მასშტაბი მარტივად ვერ შეფასდება გზატკეცილიდან. აქ უზარმაზარი
ტერიტორიებია, რომლებიც საჭიროებს გულდასმით დაგეგმარებას მათი
მაქსიმალურად ათვისების მიზნით. კარგი დაგეგმვის შემთხვევაში აქ
შესაძლებელია ახალი დასახლებების შექმნა.

6.4

მნიშვნელოვანია

ადგილობრივი

გეგმების

მომზადება

აღნიშნული

ტერიტორიებისთვის სამომავლო ხედვის ჩამოსაყალიბებლად და უბნების
კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ნაწილების განსასაზღვრად მათი დაცვის
მიზნით, იმისთვის რომ მომდევნო 5 – 10 წლის განმავლობაში განვითარების
შედეგად არ განადგურდეს ძირითადი სტრატეგიული შესაძლებლობები
გრძელვადიანი კარგად დაგეგმილი განვითარებისთვის.
6.5

ზოგიერთი აღნიშნული ტერიტორიის საზღვარი თბილისის სამხრეთ აღმოსავლეთ

ნაწილში

სავარაუდოდ

დაეთმობა

გზატკეცილთან

დაკავშირებულ განვითარებას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დაგეგმარების
აპლიკაციების განხილვისას გზის პირის განვითარებისთვის აღნიშნულ
დიდ უბნებთან მისასვლელი გზები ადრევე იყოს დაგეგმილი ისე, რომ
გზისპირის განვითარება ხელს არ უშლიდეს წვდომას აღნიშნულ მასიურ
უბნებთან.
6.6

სარკინიგზო კავშირები და სადგურების უბნები კარგად უნდა იქნეს
დამუშავებული
მნიშვნელობის
მომდევნო

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს კრიტიკული
მქონე

წლებში,

უბნების

დაცვა

აღნიშნული

განვითარების დაწყებამდე.
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დაუგეგმავი

ტერიტორიების

განვითარებისგან
გრძელვადიანი
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7.0

მდინარის პირას მდებარე უბნები

7.1

კვლევის დასაწყისში იმედი გვქონდა, რომ “ბრაუნფილდების“
არსებობდა

მდინარე

მტკვრის

სანაპიროს

გასწვრივ,

სერია

რომლებიც

შეიძლებოდა დაკავშირებული ყოფილიყო და დაცული საზოგადოებრივი
წვდომისთვის და პარკების გასაშენებლად მათზე გამავალი ველო და
საფეხმავლო ბილიკებით.
7.2

მდინარის ნაპირთან წვდომა თბილისის მასშტაბით უნდა იყოს ამოცანა
მუნიციპალიტეტისთვის,

მაგრამ

სამწუხაროდ

“ბრაუნფილდების“

უმრავლესობა არ აღმოჩნდა მდინარის ნაპირას, როგორც ეს ევროპის
ქალაქებშია

და

სადაც

მდინარე

ძირითად

სატრანსპორტო

ჰაბს

წარმოადგენს.
7.3

თბილისის “ბრაუნფილდების“

ფორმირებაში მდინარე არ ყოფილა

მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო გზა და ამდენად მდინარის ნაპირზე
“ბრაუნფილდების “
საწარმოები,

მცირე რაოდენობაა წარმოდგენილი. სამრეწველო

რომლებიც

ფუნქციონირებდნენ

დღეს ქმნიან

მე-20

თბილისის

საუკუნეში

და

„ბრაუნფილდებს“,
მათი

ძირითადი

დამაკავშირებელი სატრანსპორტო საშუალება იყო რკინიგზა. ამჟამად ეს
საწარმოო ტერიტორიები აღარ გამოიყენება. თბილისში „ბრაუნფილდები“
სარკინიგზო ლიანდაგის ახლოს მდებარეობს და ბევრი მათი მცირე
განშტოება უშუალოდ ყოფილ საწარმოო ტერიტორიაზე შედის.
7.4

მიუხედავად

ამისა,

როცა

მდინარის

მახლობლად

უბანი

გახდება

ხელმისაწვდომი, ქალაქმა უნდა უზრუნველყოს მდინარის ნაპირის დაცვა
მომავალში საზოგადოებრივი წვდომისთვის და შესაძლებელი გახადოს
დაკავშირება მდინარის ნაპირზე სხვა ღია ტერიტორიებთან.
7.5

ევროპის ქალაქებს, სადაც ქალაქის მასშტაბით შესაძლებელია მდინარესთან
წვდომა და არსებობს უწყვეტი ველო- და საფეხმავლო

ბილიკები,

აღნიშნული კავშირების შესაქმნელად 20 ან 30 წელი დასჭირდათ, ამდენად
პროცესის ახლა დაწყება სირთულეების და ნაკლები შესაძლებლობების
პირობებში არ უნდა იქნეს იგნორირებული. ამას დრო სჭირდება.
7.6

დაგეგმარების ყოველი აპლიკაცია მდინარის ნაპირის განვითარებისთვის
შესწავლილ უნდა იქნეს მდინარის ნაპირთან წვდომის თვალსაზრისით.
ზოგჯერ 5მ სიგანის ზოლი შეიძლება საკმარისი იყოს განვითარების პროექტში
გასათვალისწინებლად, მაგრამ სხვა ტერიტორიებისთვის შესაძლოა საჭირო
იყოს ტერიტორიის გამოყოფა პარკის მოსაწყობად.
34

7.7

უნდა განხორციელდეს კვლევა იმ უბნებისთვის, რომლებსაც პოტენციური
გასასვლელი აქვთ მდინარეზე. შეიძლება პროექტში ჩართულ იქნეს ბევრი
ისეთი უბანი, რომელიც „ბრაუნფილდს“ არ წარმოადგენს, მაგრამ რომელიც
შეიძლება მომდევნო წლებში საინტერესო გახდეს და მიწის ბაზარზე
შესყიდულ იქნეს მუნიციპალიტეტის მიერ. შემდეგ შეიძლება ამ ნაკვეთს
ჩამოეჭრას მიწის ზოლი მდინარის გასწვრივ და გადაიყიდოს დარჩენილი
ტერიტორია. ასევე, შეიძლება მიწის მფლობელებთან მოლაპარაკების
წარმოება ასეთი სივრცის გამოყოფის შესახებ დაგეგმარების აპლიკაციის
გამოყენების

ფარგლებში

მდინარის

ნაპირის

გასწვრივ

ხელახალი

განვითარების ნებისმიერი სამუშაოსთვის.
7.8

ასეთი ინტერესის მქონე
მასალების

ბაზრობა,

ერთი უბანი შეიძლება იყოს სამშენებლო

რომელიც

მდინარესთან

ახლოს მდებარეობს,

სტადიონის ჩრდილოეთით და დიდუბის სამხრეთით. ეს უბანი შესაძლოა
იყოს ან არ იყოს „ბრაუნფილდი“ და შესაძლოა არ იყოს „არასაკმარისად
გამოყენებული“ ტერიტორია, მაგრამ ის შეიძლება იყოს „არასათანადოდ
გამოყენებული“ ტერიტორია ასეთი ფართობისთვის და ასეთ ადგილზე.
მუნიციპალიტეტს შესაძლოა სურდეს აღნიშნულ საკითხზე რეაგირება
”ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის კვლევის ფარგლებში ან ცალკე.
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8

მეთოდოლოგია შემდგომი კვლევისთვის

8.1

კვლევის მომდევნო ეტაპზე აუცილებელი იქნება მუნიციპალიტეტისთვის
თითოეული მთავარი უბნის გამოკვლევა და მათი აზომვა გაცილებით
მაღალი

სიზუსტით

პერსპექტივების

და

ასევე

ამ

ტერიტორიების

განვითარების

და ასევე ნებისმიერი პრობლემის შეფასება, რომელიც

შეიძლება წარმოიშვას მასზე ან მის ახლოს.
8.2

წინასწარმა კვლევამ გამოავლინა დაახლოებით 60 ძირითადი უბანი,
რომლებიც დანომრილია როგორც: ჩრდილოეთი N1, N2, N3 და ა.შ.;
ცენტრი, C 1, C 2 და ა.შ.; სამხრეთი, S 1, S 2 და ა.შ.; და სამხრეთ აღმოსავლეთი S E 1, S E 2, S E 3 და ა.შ. საჭიროა შემაჯამებელი დოკუმენტის
მომზადება თითოეულ ძირითად უბანთან დაკავშირებით.

8.3

კვლევის ცარიელი და შევსებული ფორმის მაგალითი წარმოდგენილია
მომდენო გვერდებზე. ეცადეთ შეინარჩუნოთ მარტივი ფორმით. არაფრის
გართულება არ არის საჭირო ამ მომდევნო ეტაპზე. შედარებით უფრო
რთული და დახვეწილი ფორმა შეანელებს პროცესს და თანამშრომლებს
იძულებულს გახდის დიდი დრო დაუთმონ პროცესის სრულყოფას და
უშუალო შედეგის მიღებას პროცესის საბოლოო შედეგზე ფიქრის ნაცვლად
(შეგროვებული

ინფორმაციის

ანალიზის

შედეგად

წარმოჩენილ

პრობლემებზე და დაგეგმარების სამომავლო შესაძლებლობებზე). ამ ეტაპზე
ყველაფერი რაც საჭიროა არის

გარკვეული წარმოდგენა

სიდიდის,

მფლობელობის, ზოგადი პირობების შესახებ და მინიშნება განვითარების
შესაძლებლობების თაობაზე და კერძოდ იმაზე, არის თუ არა ეს უბანი ან მისი
რომელიმე ნაწილი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიის
სამომავლო განვითარებისთვის.
8.4

მომდევნო ეტაპზე კვლევა უნდა იყოს საკმარისად სწრაფი და მარტივი. იმ
უბნებს, რომლებიც საჭიროებს შედარებით უფრო დეტალურ მუშობას
შეიძლება ეწვიონ სპეციალისტები და მათი ანგარიშები უნდა დაერთოს ამ
ფორმას. ეს ფორმა არის ერთგვარი შემაჯამებელი დოკუმენტი, რომლის
მიხედვითაც შესაძლებელია უბნების მარტივად შედარება.

8.5

თითოეული უბნისთვის

ფორმა მოცემული იქნება ქართულად, მაგრამ

შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს ინგლისური ვერსიის არსებობაც, თუ
მონაცემთა ბაზა გამოყენებულ უნდა იქნეს უცხოელი კონსულტანტების
მიერ.
8.6

ქვევით წარმოდგენილ მაგალითში შეჯამებულია ძირითადი ინფორმაცია
უბნის შესახებ (ადგილმდებარეობა რუკაზე, ფართობი (ჰა), მფლობელობა და
ა.შ.) და შემდეგ წარმოდგენილია ძალზე მოკლე კომენტარები დაგეგმვის
კონტექსტის შესახებ და იმაზე თუ რამდენად კრიტიკული მნიშვნელობისაა
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ეს ტერიტორია. თუ აღნიშნული ტერიტორია კრიტიკული მნიშვნელობის
მქონეა, მაშინ ეს უნდა აღინიშნოს სათანადო საიდენტიფიკაციო ნომრით
კვლევის ფორმის მარჯვენა ზედა კუთხეში.
8.7

ტერიტორიის კვლევის ფორმები შეიძლება შევსებულ იქნეს 2017 წლის
ბოლოსთვის და შემდეგ ყველა ფორმა შეიძლება განხილულ იქნეს და
პრიორიტეტები განისაზღვროს სამომავლო სამუშაოსთან დაკავშირებით.

8.8

დაგეგმვის ანგარიშები თითოეული აღნიშნული უბნის შესახებ უნდა
მიუთითებდეს ფაქტზე, რომ ეს უბანი მოცულია “ბრაუნფილდების “ და
არასაკმარისად ათვისებული ტერიტორიების კვლევით და წარმოადგენს
უბანს დავუშვათ ‘N 20’ -ს და ის შეტანილია კრიტიკული მნიშვნელობის
მქონე ტერიტორიების ჩამონათვალში. მან გარკვეული სიგნალი უნდა
მისცეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და ამდენად დიდი ყურადღება
უნდა დაეთმოს ნებისმიერ პერსპექტიულ განვითარებას კრიტიკული
მნიშვნელობის

მქონე

უბნის

ახლოს

ან

უშუალოდ

უბანზე

რათა

გამოირიცხოს წინააღმდეგობა ქალაქის 2017 წლის მიწათსარგებლობის
გენერალურ

გეგმასთან

და/

ან

ადგილობრივი

გეგმის

პროექტთან

მოცემული ტერიტორიისთვის, რომელიც მომზადდა ან მომზადების
პროცესშია.
8.9

ალტერნატიულად, კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნები შეიძლება
დანართის სახით იქნეს შეტანილი მიწათსარგებლობის დამტკიცებულ
გენერალურ გეგმაში იმ პოლიტიკის გატარებით რომ არ დამტკიცდება
განვითარების არასათანადო პროექტი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე
ნებისმიერ

უბანზე,

დამტკიცებული
შემოთავაზებული

რომლებიც

გენერალური

ჩამოთვლილია
გეგმის

განვითარება

ამ

მიწათსარგებლობის

დანართში
უბნებზე

და

დამტკიცებამდე

დაექვემდებარება სპეციალურ კონტროლს მუნიციპალიტეტის მიერ.
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ყველა

თბილისის მუნიციპალიტეტის „ბრაუნფილდების“ და არასაკმარისად ათვისებული ტერიტორიების კვლევა - 2017

უბნის მისამართი და დასახელება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
უბნ te
N o.

მისმართი: abc
საკადასტრო კოდი და მფლობელობა
ძირითადი
მფლობელი
სხვა
ძირითადი
მფლობელები
მთლიანი
რაოდენობა.
ღია ტერიტორია

შენობები
მიწის ფართობი

სულ
ჰა

ტერიტორიის
გეგმა

ადგილმდებარეობის გეგმა

უბნის აღწერა და წარსული დანიშნულება (რისთვის გამოიყენებოდა)

შესაძლებლობები (კონკრეტულად ამ უბნისთვის)

პრობლემები და დაბინძურება (კონკრეტულად ამ უბნისთვის)

დაგეგმარების წინადადებები, იდეები, და შენიშვნები

დაგეგმარების საიდენტიფიკაციო ნომერი:
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თბილისის მუნიციპალიტეტის “ბრაუნფილდების “ და არასაკმარისად ათვისებული ტერიტორიების კვლევა - 2017
უბანი

უბანი მისამართი და დასახელება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ყოფილი ლოკომოტივების მწარმოებელი ქარხანა
უბანი . მისამართი abc

N o.

N 20
კრიტიკული
მნიშვნელობის უბანი

საკადასტრო კოდი და მფლობელობა
ძირითადი
მფლობელი

01.12.01.003.169

xyz კორპორაცია, მისამართი a,b,C

სხვა
ძირითადი
მფლობელები

01.12.01.008 15
01.12.01.008 16
01.12.01.008 11

საქართველოს რკინიგზა
საქართველოს რკინიგზა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

მთლიანი
რაოდენობა..

22

ღია ტერიტორია

25.40

უბნის გეგმა

ჰა

შენობები
მიწის
ფართობი

მ2

200,000

სულ ჰა

45.40

20.0 ჰა
ადგილმდებარეობის გეგმა

უბნის აღწერა და წარსული დანიშნულება (რისთვის გამოიყენებოდა)
ძალიან დიდი დეპო (ერთსართულიანი მაგრამ მაღალი) რომელსაც უკავია მრავალი ჰექტარი
ცარიელი მიწით, ლიანდაგებით და მოსაბრუნებელი სადგურებით.
ყოფილი ლოკომოტივების მწარმოებელი ქარხანა 1950 – 1988 წწ (კომპანია xyz).
შესაძლებლობები (კონკრეტულად ამ უბნისთვის)
სიახლოვე თბილისის ცენტრთან და მდინარე მტკვართან და არსებულ სარკინიგზო ლიანდაგთან
პრობლემები და დაბინძურება (კონკრეტულად ამ უბნისთვის)
ნიადაგი დაბინძურებულია ბევრ ადგილზე წარსულში გამოყენების შედეგად
დაგეგმარების წინადადებები, იდეები , და შენიშვნები

დაგეგმარების საიდენტიფიკაციო ნომერი:

წინადადებები ჯერ შემუშავებული არ არის მაგრამ შეიძლება მოექცეს ამ უბნისთვის ერთიან და საინტერესო
გენერალურ გეგმაში.
ნუ დაყოფთ ამ უბანს სანამ გენერალური გეგმის ვარიანტები იქნება განხილული მთლიანი ტერიტორიისთვის.
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B

ანალიზი

9

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების წარმოშობა თბილისში

9.1

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების კვლევისას სხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში
დიდი დრო დაეთმობოდა “ბრაუნფილდების “

წარმოშობის განხილვას,

რადგან ეს მნიშვნელოვანია იმის გასარკვევად, თუ როგორ მოხდა
“ბრაუნფილდების “ ფორმირება და როგორი ღონისძიებები უნდა გატარდეს
მათ მიმართ მომავალში. თუ „ბრაუნფილდი“ წარმოიქმნა ქვეყნებში ბაზრის
რეგულირების არაეფექტური მექანიზმების გამო, მაშინ აღნიშნულის
გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირება შესაძლებელია. თუ „ბრაუნფილდი“
კონკრეტული სახისაა, მაგალითად როგორიცაა ყოფილი გემთმშენებელი
საწარმოს

ტერიტორია,

მაშინ

შესაძლებელია

ნაპირის

ახლებური

განვითარება მიწის ფასის ზრდისგან მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად.
„ბრაუნფილდის“ ტიპი და მიზეზები თუ რამ განაპირობა მისი ფორმირება
შეიძლება

შეიცავდეს

გადაწყვეტას

მის

სამომავლო

გამოყენებასთან

დაკავშირებით.

9.2

თბილისში “ბრაუნფილდების “ ვრცელი ტერიტორიების წარმოშობის
მიზეზები ერთი და იგივეა მთელი ქალაქის მასშტაბით. მსხვილი ქარხნები
აშენებული იყოს საბჭოთა კავშირის ფართომასშტაბიანი ეკონომიკის
მომარაგების მიზნით 1991 წლამდე, რომლებიც უსარგებლო გახდა საბჭოთა
კავშირის როგორც სტრუქტურის, ისე ბაზრის კოლაფსის შემდეგ. ქარხნები
ცენტრალურად მართვადი და კონტროლირებადი ეკონომიკის ნაწილები
იყო, რომლებიც ბოლო 25 წელია უკვე აღარ არსებობს. ეს უჩვეულო
სიტუაციაა დასავლეთისთვის, მაგრამ საკმაოდ ჩვეულებრივია ყოფილი
საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის.

9.3

ბრაუნფილდები არსებობს იქ, სადაც ადგილი აქვს საწარმოს „ყოფილი
გამოყენების“ შეწყვეტას და „სამომავლო გამოყენების“ დაგვიანებას.
სამრეწველო წარმოების შეწყვეტა ბევრ ასეთ ვრცელ ტერიტორიაზე ადვილი
ასახსნელია საბჭოური სტრუქტურის კოლაფსის კონტექსტში, მაგრამ რატომ
უნდა გადავადდეს სამომავლო გამოყენება? ეს არის მნიშვნელოვანი კითხვა
თბილისისთვის.

9.4

მარტივი პასუხი არის ის, რომ თბილისი არ ქმნის მოთხოვნას, რომელიც
საჭიროა ასეთი ვრცელი ტერიტორიების ხელახალი გამოყენებისთვის.
დასავლეთ ევროპის ან სამხრეთი და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში
მოსახლეობის ზრდა გამოიწვევდა ბევრი ასეთი ტერიტორიის გამოყენებას
ბინათმშენებლობისთვის და ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის
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მზარდი მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ეს არ ხდება
თბილისში ისეთი მასშტაბით რომ დაიწყოს “ბრაუნფილდების “ ვრცელი
ტერიტორიების ათვისება. თბილისის და საქართველოს მოსახლეობა არ
იზრდება ისეთი ტემპით, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს თბილისში
“ბრაუნფილდების “ მასშტაბზე.
9.5

გაერთიანებული სამეფოს მსგავსი მასშტაბური ეკონომიკის მქონე ქვეყნებშიც
კი, მოსახლეობის დიდი რაოდენობის და ძალზე ძლიერი მიწის ბაზრის
მიუხედავად, თბილისის “ბრაუნფილდების“

მსგავსი ტერიტორიები

შეიძლება აუთვისებელი იყოს 10 ან 20 წლის განმავლობაში. ლონდონის
გემთმშენებელი ქარხანა მხოლოდ 5 – 10 კმ-ითაა დაშორებული მსოფლიოს
ერთ-ერთი უმდიდრესი ქალაქის ცენტრიდან, მაგრამ ის „ბრაუნფილდის“
მდგომარეობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში. თუ
ასეთ სიტუაციას ჰქონდა ადგილი ლონდონის ყოფილი გემთმშენებელი
ქარხნის ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რატომ უნდა იყოს მდგომარეობა
განსხვავებული თბილისის შემთხვევაში?
9.6

თბილისში “ბრაუნფილდების “ მიწოდება მნიშვნელოვნად აღემატება მათზე
მოთხოვნას. ზოგიერთი ასეთი ბრაუნფილდი ცარიელი რჩება
ხანგრძლივი

პერიოდის

განმავლობაში.

ნებისმიერ

საკმაოდ

დაგეგმარებას

ამ

ტერიტორიებისთვის სამომავლოდ დასჭირდება გრძელვადიანი მასშტაბის
და შუალედური გამოყენების განხილვა და შუალედური სტრატეგიების
შემუშავება. თბილისს სამომავლოდ სჭირდება გონივრული დაგეგმარების
განხორციელება იმისათვის, რომ შერბილდეს ასეთი “ბრაუნფილდების “
უარყოფითი ზემოქმედება ქალაქზე და დაიწყოს მათი სასარგებლო
გამოყენება.
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10

ძირითადი საკითხების მიმოხილვა
იყავით პოზიტიურნი

10.1

ქალაქს

სჭირდება

პოზიტიური

დამოკიდებულება

თავისი

“ბრაუნფილდების“ მიმართ. რა თქმა უნდა, იქნება პრობლემებიც, მაგრამ,
უპირველეს ყოვლისა, ზოგიერთი „ბრაუნფილდი“ წარმოადგენს უდიდეს
შესაძლებლობას

ქალაქისთვის

-

როგორც

სივრცე

ახალი

მდგრადი

დასახლებებისთვის.
სიდიდე
10.2

ზოგიერთი უბანი ძალიან

დიდია. ეს არის შესაძლებლობა საუკეთესო

ადგილმდებარეობის მქონე უბნებისთვის მაგრამ შეიძლება იყოს პრობლემა
იმ ტერიტორიებისთვის, რომლებსაც ნაკლებად კარგი მდებარეობა გააჩნიათ.
ქალაქმა უნდა უზრუნველყოს იმის იდენტიფიკაცია თუ რომელ უბნებს
შეაქვთ უდიდესი წვლილი ქალაქის მომავალში.
პრიორიტეტები
10.3

ქალაქმა უნდა განსაზღვროს თავისი “ბრაუნფილდების “

პროექტების

პრიორიტეტები და უზრუნველყოს, რომ მომავალში ის უბნები, რომლებსაც
ყველაზე მეტი სარგებლის მოტანა შეუძლია ქალაქისთვის დაცული იყოს
არაგონივრული მოკლევადიანი განვითარებისგან.
პრობლემები - დაბინძურება
10.4

უბნები, რომლებიც ხასიათდება ისეთი პრობლემებით, როგორებიცაა
დაბინძურება, არასტაბილური შენობები და ა.შ. უნდა თავდაპირველად
იქნეს

იდენტიფიცირებული

და

შემდეგ

განისაზღვროს

რეაგირების

პროგრამები ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
10.5

კონსულტაცია
და
რეკომენდაციები
მიღებულ
უნდა
იქნეს
სპეციალიზებული ფირმებისგან ნებისმიერი დაბინძურების ტიპის შესახებ,
თუ რამდენად აქტიური ან პასიურია ის. თუ დაბინძურება „აქტიურია“
ჰაერის და ჩამდინარე წლების დაბინძურებით, მაშინ მასზე რეაგირება ან
მისი

გაუვნებელყოფა

უნდა

განხორციელდეს

დაქირავებული

სპეციალისტების მიერ და გადატანილ იქნეს ისეთ ადგილზე, რომელიც
ლიცენზირებულია მიიღოს ასეთი მასალა. რეაგირების ეს ღონისძიებები
უნდა შემოწმდეს ყურადღებით ქალაქის შესაბამისი უწყებების მიერ,
წინააღმდეგ შემთხვევაში დაბინძურებული მასალა შეიძლება მოხვდეს
მდინარეში ან სხვა ტერიტორიაზე. დაბინძურების აღმოფხვრა ან მასზე
რეაგირება შეიძლება ძვირადღირებული იყოს და არსებობს „ეკონომიის
გაწევის“ ცდუნებაც. ამდენად, ქალაქი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ
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დაბინძურების აღმოფხვრის პროცესის მონიტორინგი მიმდინარეობს და
დადასტურებული მიმღები ტერიტორია მიიღებს მასალას.
10.6

თუ დაბინძურება „პასიურია“ და რჩება ნიადაგში, მაშინ ეს იქნება მომავალი
დეველოპერის მიერ გადასაჭრელი საკითხი იმისათვის, რომ ტერიტორია
იყოს უსაფრთხო შემოთავაზებული განვითარების ფარგლებში სათანადო
დროს.

დაგეგმარების

ნებართვა

დამოკიდებული

უნდა

იყოს

რეაბილიტაციის დამაკმაყოფილებელი შეთანხმებული გეგმის არსებობაზე,
რომლის

შესრულებასაც

განახორციელებს

მუნიციპალიტეტი.

გეგმის

არადამაკმაყოფილებლად შესრულების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტი
გაატარებს

აღსრულების

ღონისძიებებს

ნიადაგის ზოგიერთი დაბინძურება

დეველოპერის

წინააღმდეგ.

შეიძლება უცვლელად დარჩეს და

დაიფაროს მშენებლობით, მაგრამ ეს საჭიროებს დოკუმენტურ ასახვას და
გადაწყვეტის
დარწმუნებული
გადაწყვეტა

შეთანხმებას
უნდა

მუნიციპალიტეტთან.

იყოს,

რომ

პრობლემასთან

სპეციალიზებული

საინჟინრო

მუნიციპალიტეტი

დეველოპერის

დაკავშირებით
და

შემოთავაზებული
დადასტურებულია

ტოპოგრაფიულ

-

გეოდეზიური

სამუშაოების მწარმოებელი ფირმის მიერ, რომელიც კვალიფიციურია
აღნიშნულ საკითხებში. თუ საჭიროა მასალის გატანა, მაშინ ეს უნდა
განხორციელდეს სპეციალისტი კონტრაქტორების მიერ შეთანხმებულ
სპეციალურ ადგილზე და უნდა წარმოებდეს ამ პროცესის მონიტორინგი.
პრობლემები – ნაგავი და არასათანადო გამოყენება
10.7

დაბინძურების

გარდა

არსებობს

სხვა

პრობლემებიც,

რომლებიც

„ბრაუნფილდებზე“ წარმოიქმნება და რაშიც შეიძლება იგულისხმებოდეს
ნარჩენების უკანონო გადაყრა, ასევე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ნაგვის
გადაყრა, მავნებლებით დაბინძურება, დაბინძურება სარეველა მცენარეების
სახეობებით და არასათანადო ან უკანონო საქმიანობის განხორციელება.
შეიძლება პრობლემური იყოს უბნებზე უსაფრთხოების დაცვა.
პრობლემები – სახიფათო სტრუქტურები
10.8

თბილისის უბნებისთვის მთავარი პრობლემა დაბინძურების და საფრთხის
შემცველი მასალების არსებობის შემოწმების შემდეგ არის უბანზე შენობების
სტრუქტურული სტაბილურობის შემოწმება. ზოგიერთ „ბრაუნფილდზე“
განთავსებულია რამდენიმე ძალიან დიდი შენობა. ზოგიერთის ხელახალი
გამოყენება შესაძლებელია და სხვები კი მხოლოდ ბეტონის კარკასის სახითაა
წარმოდგენილი.

შენობები

აშენებულია

არმატურის

და

ბეტონის

კონსტრუქციით, მაგრამ რამდენადაც ეს სტრუქტურები იწყებს დაშლას
გარკვეული მიზეზების გამო, ბეტონის წონა, რომელიც ერთ დროს ამ
სტრუქტურის

სიძლიერეს

წარმოადგენდა,
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შეიძლება

გახდეს

პასუხისმგებლობის საფუძველი, თუ დააწვება წლების განმავლობაში
დასუსტებული სტრუქტურის ნაწილს.
10.9

“ბრაუნფილდების “

კვლევის მომდევნო ეტაპზე უნდა გაირკვეს

თუ

რომელი უბანი მიიღებს სარგებელს ცარიელი შენობების შემდგომი
შემოწმებით იმისათვის, რომ განისაზღვროს წარმოადგენენ თუ არა ისინი
საფრთხეს საზოგადოებისთვის და საკმარისია თუ არა უსაფრთხოება და
არსებობს

თუ

არა

შეტყობინებები

ნებისმიერ

კონსტრუქციასთან

დაკავშირებით, რომელიც არ არის მიჩნეული უსაფრთხოდ.
10.10 ზოგიერთი კონსტრუქცია სახელმწიფო საკუთრებაა, როგორებიცაა ძალიან
გრძელი

არმატურა - ბეტონის კონსტრუქციისგან შემდგარი ხიდი

რკინიგზის ჩიხების ზევით დიდუბის ახლოს, მაგრამ ბეტონი ცვივა ხიდის
ზოგიერთ მონაკვეთზე. მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს ხიდის
რეგულარული ინსპექტირება ქალაქის ან საქართველოს რკინიგზის მიერ,
რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მისი უსაფრთხო გამოყენება საზოგადოების
მიერ. ასეთი შემოწმებები შეიძლება ასევე განხორციელდეს შესაბამისი
უწყების

მიერ

ისე,

რომ

მსგავსი

შემოწმება

ჩაუტარდეს

სხვა

კონსტრუქციებსაც „ბრაუნფილდის“ ტერიტორიაზე ან მის ახლოს.
შესაძლებლობები
10.11 შემდეგ ეტაპზე უნდა განისაზღვროს განვითარების შესაძლებლობები და
დაცულ იქნეს ისინი იმ უბნებისთვის, რომლებსაც უკავშირდება ქალაქის
პრობლემის გადაწყვეტა, როგორიცაა მაგალითად წვდომა მდინარესთან ან
ახალ

გზასთან

მისასვლელი,

დასახლებებისთვის

სივრცე

წვდომა

პარკებისთვის

რკინიგზასთან,

ქალაქის

დამაკავშირებელი მდგრადი ტრანსპორტის გამოსაყენებლად.
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ან

მთლიანი
ცენტრთან

11

რკინიგზასთან დაკავშირებული პრობლემები – წინადადება თბილისის
ცენტრალურ ნაწილში მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღებასთან
დაკავშირებით

11.1

სამომავლო ხედვის დეკლარაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის
პროექტისთვის

შეიცავს

წინადადებას,

რომ

მთავარი

სარკინიგზო

ლიანდაგები თბილისის ცენტრიდან აღებულ იქნეს, სამგორიდან დიდუბის
ცენტრალური სადგურის ჩათვლით.
11.2

ქალაქის ცენტრიდან სარკინიგზო ლიანდაგების აღების წინადადება და
მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოშლა არა მარტო თბილისში, არამედ
საქართველოს სხვა რეგიონებში, ყველაზე გასაოცარი წინადადებაა რკინიგზის
და სარკინიგზო კავშირების მზარდი მნიშვნელობის ფონზე მსოფლიოს
მთავარ ურბანულ დასახლებებში .
რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხის რელევანტურობა ყოფილი
საწარმოო ტერიტორიებისთვის თბილისში

11.3

თბილისის

ცენტრიდან

სარკინიგზო

ლიანდაგის

აღების

წინადადება

უდიდესი მნიშვნელობისაა ქალაქში ყოფილი საწარმოო ტერიტორიებთან
(„ბრაუნფილდებთან“) დაკავშირებით.
11.4

ქალაქის

თითქმის

ყველა

„ბრაუნფილდი“

დაკავშირებულია

მთავარი

სარკინიგზო ხაზით, ამდენად მათი სამომავლო კავშირები და წარმატება
მნიშვნელოვანია აღნიშნული უბნებისთვის. თბილისის სამხრეთით და
სამხრეთ - აღმოსავლეთით ბევრი უდიდესი „ბრაუნფილდი“

მთავარ

ლიანდაგთან ახლოს მდებარეობს, მაგრამ დაშორებულია მეტროსგან.
ამდენად, ძალიან მნიშვნელოვანია რკინიგზის ეფექტიანობის და კერძოდ
მისი,

როგორც

აღნიშნული

სამგზავრო

ტრანსპორტის,

“ბრაუნფილდების“

ეფექტიანობის

დაგეგმარების

და

ამაღლება

წარმატებული

განვითარებისთვის.
11.5

წინადადება თბილისის ცენტრში მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის მოშლის
შესახებ შეანელებს მგზავრობას და გაართულებს პროცესს რაც არ არის
თბილისის და მისი გარეუბნების, ისევე როგორც „ბრაუნფილდების“, სამომავლო
დაგეგმარების და სატრანსპორტო სტრატეგიის ინტერესებში. ეს საკითხი უნდა
გახდეს ქალაქის მერიის ყურადღების საგანი და მისი “ბრაუნფილდების “
სამომავლო სტრატეგიის ნაწილი.

11.6

მთავარი

სარკინიგზო

ლიანდაგის

მოშლის

შესახებ

წინადადების

დასაბუთება არის მიწის გათავისუფლება თბილისის ცენტრალურ ნაწილში,
ქალაქის

ყველაზე

მნიშვნელოვან

რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
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„ბრაუნფილდზე“,

ცენტრალური

11.7

რამდენადაც სარკინიგზო საკითხმა უშუალოდ იქონია გავლენა თბილისის
უდიდეს

„ბრაუნფილდებზე“

ცენტრალური

და

და

ასევე

მნიშვნელოვანი

მეტად

მნიშვნელოვანი

„ბრაუნფილდების“

იყო

დეტალური

დაგეგმარებისთვის, აუცილებელია საკმარისი დროის დათმობა იმისათვის
რომ განხილულ იქნეს წინადადების ღირსებები და წარმოდგენილ იქნეს
რეკომენდაციები “ბრაუნფილდების “ სტრატეგიასთან დაკავშირებით.
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რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხის რელევანტურობა ყოფილი საწარმოო
ტერიტორიების კვლევისთვის
11.8

რკინიგზის საკითხი აქტუალური იყო ამ ანგარიშისთვის მასალების კვლევის
და მომზადების პროცესში. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ
კონსულტანტს დაუყოვნებლივ გაეთვალისწინებინა და განეხილა რკინიგზის
საკითხი.

11.9

მიუხედავად იმისა, რომ წინადადება მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის
მოშლის შესახებ რამდენიმე წელია უკვე რაც არსებობს, მისი ოფიციალური
დამტკიცება ნაწილობრივ უნდა განხორციელებულიყო მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის საშუალებით, რომელიც დასრულებული უნდა
ყოფილიყო და მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენილი 2017 წლის აპრილში,
იმავე თვეში, როცა საერთაშორისო კონსულტანტმა დაიწყო მუშაობა
ქალაქისთვის “ბრაუნფილდების “ სტრატეგიაზე.

11.10 წინასწარი რეკომენდაციები მიწოდებულ იქნა მუნიციპალიტეტისთვის 2017
წლის აპრილში და მაისში რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხების და
მისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული შედეგების შესახებ ქალაქისთვის და
“ბრაუნფილდების “

სამომავლო სტრატეგიისთვის. ანგარიშის ეს ნაწილი

განიხილავს იმავე საფუძველს, რომელსაც წინასწარი ბრიფინგები და
გაკეთებულია იგივე დასკვნები.
დაგეგმარების და ტრანსპორტის სპეციალისტის ანგარიშის არარსებობა
სარკინიგზო ლიანდაგების აღებასთან დაკავშირებით
11.11 დიდ შეშფოთებას იწვევს ის, რომ არ არსებობს თბილისის ცენტრში
სარკინიგზო ლიანდაგების აღების შესახებ წინადადების შეფასება (ქალაქის
მასშტაბით

ტრანსპორტის,

თავლსაზრისით),

რომელიც

მიწათსარგებლობის
გაცემული

და

იქნებოდა

ეკონომიკური

დაგეგმარების

და

ტრანსპორტის აღიარებული კონსულტანტის მიერ, რომელიც მოთხოვნის
საფუძველზე მოამზადებდა წინადადების დადებითი და უარყოფითი
მხარეების შეფასებას
მთავრობას

ამ

და რეკომენდაციას მიწოდება ქალაქის და ქვეყნის

სტრატეგიულ

საკითხთან

დაკავშირებით

ადეკვატური

მიდგომის შერჩევის შესახებ.
11.12 როგორც

ჩანს,

კონსულტანტებმა

რომლებიც

მუშაობდნენ

მიწათსარგებლობის გეგმაზე, საერთაშორისო კონსულტანტების ჩათვლით,
„მიიჩნიეს“, რომ ლიანდაგების აღებასთან დაკავშირებული წინადადება
გრძელვადიანი პოლიტიკური ნებაა და გაითვალისწინეს ის გეგმაში მაგრამ
მათ არ შეუფასებიათ წინადადება. მათ ჩამოთვალეს ზოგიერთი სარგებელი
მაგრამ არ წარმოუდგენიათ რაიმე ანალიზი ხარჯების და უარყოფითი
მხარეების

შესახებ.

კონსულტანტებს

არ

ასევე,

პროცესში

მოუწონებიათ
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ჩართულ

წინადადება

საერთაშორისო
ან,

რაც

უფრო

მნიშვნელოვანია,

არ ურჩევიათ კლიენტისთვის ლიანდაგების აღება. თუ

საერთაშორისო კონსულტანტები მომზადებულნი არიან, რომ გასწიონ
კონსულტაცია რკინიგზის ლიანდაგების აღებასთან დაკავშირებით, მაშინ
მათ უნდა წარმოადგინონ სრული ანალიზი და ხარჯთსარგებლიანობის
შეფასება და ასევე ინფორმაცია უარყოფითი მხარეების შესახებ, რაც
შეიძლება მოჰყვეს ლიანდაგების აღებას.
11.13 სარკინიგზო

ლიანდაგების

აღება

აღწერილია

სამომავლო

ხედვის

დეკლარაციით (გვ. 98) როგორც ‘ურბანული განვითარების უდიდესი

მასშტაბის მეგაპროექტი“,
სიდიდის პროექტის

მაგრამ არ არსებობს კვლევა, რომელიც ასეთი
შესაბამისი იქნებოდა. მიზანშეწონილი იქნება

არსებობდეს მინიმუმ 20 ან 30 გვერდისგან ან შესაძლოა 100 გვერდისგან
შემდგარი კვლევა, ანალიზით, კომენტარებით და სხვადასხვა ისეთი

ხარჯთსარგებლიანობა;
მგზავრობის დრო; ლიანდაგების აღების ხარჯები; ახალი ბოლო სადგურების
მშენებლობის
ხარჯები;
სამგორის
და
დიდუბის
სადგურებში
გადასასვლელების მშენებლობის შესაძლებლობა; საქართველოს რკინიგზის
მოსაზრებები და ოპერაციული მოთხოვნები; ახალი მექანიზმების
ოპერირების ხარჯები; ზეგავლენა ადგილობრივ და ეროვნულ ეკონომიკაზე
და საერთაშორისო შესაძლო შედეგები;
და შემდეგ სქემის სავარაუდო
მაჩვენებლით,

მაგალითად

როგორებიცაა:

სარგებლის ღირებულება და წინადადების სარგებლის და უარყოფითი
მხარეების შეფასება პროფესიონალის მიერ სქემის და ვარიანტების შესახებ.
11.14 სათანადო

კვალიფიკაციის

ადგილობრივი

ან

მქონე

საერთაშორისო

ტრანსპორტის

და

კონსულტანტის

დაგეგმარების
შეფასების

და

რეკომენდაციის არარსებობა გასაკვირია იმის გათვალისწინებით, რომ
წინადადება ეწინააღმდეგება საუკეთესო პრაქტიკას მსოფლიოში და კერძოდ
ევროპაში, სადაც სარკინიგზო კავშირები ქალაქებში მიიჩნევა მასობრივი
ტრანსპორტის ყველაზე მდგრად ფორმად და ფართოვდება ურბანულ
დასახლებებში შეკვეცის ნაცვლად. ქალაქის მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის
აღება

უკიდურესი ზომა იქნება არასწორი მიმართულებით, ამდენად

დეტალური

შეფასება

და

ხარჯთსარგებლიანობის

ანალიზი

უნდა

განხორციელეს ასეთი წინადადების შემცველ ნებისმიერ ანგარიშში.
11.15 ვთვლით, რომ ასეთი შეფასება არ არსებობს, რადგან ის არ არის აღნიშნული
მიწათსარგებლობის გეგმის ხედვის ანგარიშის 98-ე გვერდზე, რომლითაც
შემოთავაზებულია ლიანდაგის აღება.
11.16 არაგონივრული იქნება ასეთი რადიკალური წინადადების განხორციელება
ტრანსპორტის შემდგომი სპეციალიზებული დაგეგმვის და ეკონომიკური
რეკომენდაციის გარეშე დარგის შესაბამისი ექსპერტების მხრიდან, რომლებიც
გაანალიზებენ სავარაუდო შედეგებს ქალაქის, ქვეყნის და სატრანსპორტო
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სისტემების თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ასეთი წინადადება
არსებობდა, პოლიტიკური პრიორიტეტი მაინც უნდა იყოს სრული შეფასების
განხორციელება.
მთავრობის პოზიცია
11.17 წინადადება ეროვნული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის დანაწევრების
შესახებ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მომდინარეობდეს მთავრობისგან.
მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი რკინიგზა გაერთიანებულ სამეფოშია და
დაახლოებით 200 წლის წინ პარლამენტის თანხმობა დასჭირდა მის
დანერგვას და ახლა ეს დამკვიდრებული პრაქტიკაა მსოფლიოს მასშტაბით.
11.18 მთავრობის

გადასაწყვეტია

სწორედ

ნებისმიერი

ცვლილების

შეტანა

ეროვნულ სტრატეგიულ სარკინიგზო ქსელში შესაბამისი ანგარიშის სახით
და პროცედურის მეშვეობით, რომელიც მისაღებია საქართველოს
პარლამენტისთვის და სახელმწიფო აუდიტორის ოფისისთვის.
11.19 მუნიციპალიტეტს

და

საქართველოს

რკინიგზას

შეუძლიათ

მოლაპარაკებების წარმოება და დაგეგმვა რკინიგზის ჭარბი მიწების და
ჩიხების დათმობასთან და ხელახალ გამოყენებასთან დაკავშირებით ქალაქის
მიწათსარგებლობის

გეგმის

“ბრაუნფილდების “

ამ კვლევაში, მაგრამ ქვეყნის მთავარ სარკინიგზო

ლიანდაგთან

დაკავშირებული

ფარგლებში,
საკითხები

როგორც

ეს

უმთავრესად

აღნიშნულია
საქართველოს

რკინიგზის და საბოლოოდ საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია.
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თბილისში მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღებასთან დაკავშირებული
წინადადების წარმოშობა
11.20

როგორც ჩანს წინადადებები თბილისის ცენტრიდან მთავარი სარკინიგზო
ლიანდაგის აღების შესახებ თითქმის ათი წელია უკვე რაც არსებობს და
აღნიშნული საკითხის წარმოშობა დაკავშირებულია იმ წუხილთან, რომ
დიდი

სატვირთო

მატარებლების

მატარებლების

გადაადგილება

და

ქალაქის

ნავთობის
ცენტრში

გადამზიდავი

არასათანადო

და

სახიფათოა.
11.21

ეს წუხილი საკმაოდ ძლიერი იყო შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის
დასაწყებად, რომელიც გვერდს აუქცევდა თბილისს. სარკინიგზო გზა
გაყვანილ იქნა ქალაქის ცენტრის გვერდის ავლით, მაგრამ ლიანდაგები არ
ყოფილა ჯერ დაგებული, რადგან მიიჩნევა რომ ოპერაციული სირთულეები
არსებობს სარკინიგზო ლიანდაგის გამოყენებასთან დაკავშირებით დიდი
აღმართის გამო.

11.22

სავარაუდოდ აღმართის პრობლემა ისეთი საკითხია, რომლის გადაწყვეტა
შეუძლებელია უფრო მძლავრი ლოკომოტივის ან ერთ მატარებელში ორი
ლოკომოტივის გამოყენების გარეშე. თბილისზე გამავალი სატვირთო
მატარებლების რაოდენობა უკვე ორმაგი ლოკომოტივითაა. სავარაუდოდ
დამატებითი ხარჯის გაწევა ტვირთის გადასაზიდად

აღმართიანი

შემოვლითი გზით შთანთქავს მიღებულ მოგებას. დასაბუთება და ხარჯები
ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებით გათვალისწინებულ უნდა იქნეს
შესაბამისი სპეციალისტების, საქართველოს რკინიგზის და მთავრობის მიერ.
არსებობს ასევე წინადადება ცალკე 11კმ გვირაბის ასაშენებლად სატვირთო
მატარებლებისთვის, რომელიც ასევე საჭიროებს შეფასებას

ტვირთის

გადაზიდვის ალტერნატიული სცენარების განხილვისას.
11.23

სატვირთო მატარებლების შემოთავაზებული განრიდების და თბილისის
გავლით

მგზავრთა

განხილვისას

მომსახურებისთვის

მიჩნეულ

იქნა

რომ

შეზღუდული

არსებობდა

გამოყენების

ქალაქზე

გამავალი

მატარებლების მთლიანად ქალაქიდან გატანის და მთავარი ლიანდაგის
ჩათვლით

ცენტრალური

სარკინიგზო

მაგისტრალის

მიმდებარე

ტერიტორიის ხელახალი განვითარების შესაძლებლობა.
11.24

მიუხედავად იმისა, რომ ლიანდაგის აღების მოტივი როგორც ჩანს
განპირობებულია

ტვირთების

გადაზიდვის

საკითხით,

წინადადების

გაცხადებული დასაბუთება სავარაუდოდ განპირობებულია თბილისის
ყველაზე ცენტრალური

და მნიშვნელოვანი „ბრაუნფილდის“ ხელახალი

განვითარებით, რომ:
(1) ) რაც შეიძლება მეტი მიწის ფართობი იქნეს გამოყოფილი ცენტრალური
სარკინიგზო მაგისტრალის ტერიტორიის ხელახალი განვითარებისთვის,
რომელშიც შევა ხაზოვანი პარკი;
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(2) შესაძლებელი გახდეს უფრო თავისუფალი მოძრაობა ტერიტორიაზე
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებით - ცენტრალური სარკინიგზო
მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიიდან ავლაბრისკენ, როცა ლიანდაგი
იქნება აღებული და რკინიგზა აღარ იქნება ბარიერი; და
(3) გამოყოფილ იქნეს ლიანდაგის ტერიტორია ცენტრალური რკინიგზის
მიმდებარე ტერიტორიის სამხრეთიდან ავლაბრის გავლით ხაზოვანი
პარკისთვის.
11.25 სარკინიგზო ხაზის აღების უკან არსებული თეორია იმგვარია, რომ თუ
ლიანდაგები იქნება აღებული, მაშინ სატვირთო მატარებლები ვერ შეძლებენ
ქალაქის ცენტრში მოძრაობას! სატვირთო მატარებლების ქალაქის გავლით
მოძრაობის

გაუქმების

სარგებელი

ითვლება

ლიანდაგის

აღებით

განპირობებულ სარგებელად. ეს არის მცდარი არგუმენტი, რომელსაც
სერიოზული

შედეგები

მოჰყვება.

ქალაქში

სატვირთო

მატარებლების

არარსებობის სარგებელი მომდინარეობს „ ქალაქში სატვირთო მატარებლების
არარსებობისგან“ და არა სარკინიგზო ლიანდაგის აღებიდან.
11.26 ლიანდაგების აღება გამორიცხავს სამგზავრო მატარებლების მოძრაობას
ქალაქის და ქვეყნის მასშტაბით და ასევე საერთაშორისო კავშირების მქონე
სამგზავრო მომსახურების არსებობას.
11.27 სატვირთო მატარებლების მოძრაობის ქალაქიდან გატანის ამოცანა შეიძლება
მიღწეულ იქნეს სხვა გზებით - ალტერნატიული გზების დაგეგმარებით და
რეგულირებით როგორც ამას აქვს ხოლმე ადგილი საგზაო ტრანსპორტის
შემთხვევაში.
11.28 მძიმეწონიანი სატვირთო მანქანების საცხოვრებელ რაიონებში მოძრაობის
თავიდან აცილების გადაწყვეტა გულისხმობს ალტერნატიული გზების
არსებობის

უზრუნველყოფას

და

რეგულირების

დაწესებას

სატვირთოებისთვის, რომლებიც მოძრაობენ საცხოვრებელ უბნებში.
არაადეკვატური იქნება საცხოვრებლ უბნებში გზების გადათხრა სატვირთო
მანქანებისთვის მოძრაობის აკრძალვის მიზნით. საცხოვრებელ უბნებში
არსებულ გზებს სხვა დანიშნულება აქვს, როგორიცაა აქ მცხოვრებლებისთვის
საავტომობილო

წვდომის

უზრუნველყოფა

მნიშვნელოვანია

„სატვირთო

მატარებლების“

საცხოვრებელ
შესახებ

სახლებთან.

არგუმენტების

გამოყოფა იმ არგუმენტებისგან, რომლებიც ეხება სარკინიგზო ლიანდაგების
არსებობას და მგზავრთა მომსახურებას. ეს ორი ერთი და იგივე არ არის.
ტვირთის ფაქტორი – ამახინჯებს ანალიზს
11.29 მიზეზი თუ რატომ ეწინააღმდეგება დედაქალაქის ცენტრიდან მთავარი
სარკინიგზო ლიანდაგის აღება მსოფლიოს მასშტაბით არსებულ პრაქტიკას
50

არის ის, რომ ანალიზი ემყარება სატვირთო მატარებლების მოძრაობას და არა
სამგზავრო მატარებლების მოძრაობას, რომელიც ზუსტად იმავე ლიანდაგებს
საჭიროებს.
11.30 მთავარ სარკინიგზო ლიანდაგზე მძიმე სატვირთო მატარებლების მოძრაობამ
(ნავთობის მატარებლების ჩათვლით) შეიძლება შეამციროს ახლოს მდებარე
ქონების ღირებულება, მაგრამ თანამედროვე ელექტრო (არა დიზელის)
ელმავლებით სამგზავრო რკინიგზის არსებობა, რომელიც ფუნქციონირებს
ძირითადად სამუშაო და საღამოს საათებში, როგორც წესი, ღირებულებას
მატებს მეზობლად მდებარე ქონებას სადგურების სიახლოვის და სწრაფ
თანამედროვე მდგრად საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან წვდომის გამო.
11.31 როგორც

ჩანს,

მთავარი

სარკინიგზო

ლიანდაგის

აღების

საკითხი

გადაჯაჭვულია დავასთან სატვირთო მატარებლების ქალაქიდან გატანასთან
დაკავშირებით და ეს მნიშვნელოვნად ამახინჯებს საკითხის ანალიზს.
11.32 თუ ქალაქის მთავრობის პოზიცია ისეთია, რომ

ხელი შეუწყოს მთავარი

ლიანდაგების თბილისის ცენტრიდან გატანას, მაშინ გადაწყვეტა სატვირთო
მატარებლების მარშრუტთან დაკავშრებით უკვე შემუშავებული უნდა იყოსრა შემთხვევაშიც სატვირთო მატარებლები აღარ იმოძრავებს ქალაქის ცენტრში,
ასე რომ ლიანდაგის აღების საჭიროებაც არ არსებობს!
11.33 თუ გადაწყვეტა უკვე გამოინახა სატვირთო მატარებლების ქალაქიდან
გატანასთან დაკავშირებით, მაშინ მთავარი ლიანდაგი შეიძლება დარჩეს,
რადგან ის თავისუფალი და ხელმისაწვდომი იქნება გაუმჯობესებული
თანამედროვე და მდგრადი სამგზავრო ტრანსპორტისთვის, რომელსაც არ
ექნება

ყველა

ის

პრობლემა,

რომელიც

თან

ახლავს

ტვირთების

ტრანსპორტირებას.
11.34 ეს ნიშნავს რომ ერთადერთი არგუმენტი სარკინიგზო ლიანდაგის თბილისის
ცენტრიდან გატანის სასარგებლოდ უკავშირდება ცენტრალური სარკინიგზო
ლიანდაგის მიმდებარე „ბრაუნფილდის“ ხელახალ განვითარებას.
11.35 როდესაც განიხილება ლიანდაგის აღების 10 სარგებელი

სამგზავრო

მატარებლების კონტექსტში, თითქმის არცერთი მათგანი არ არის სწორი და
ზოგიერთს რეალურად საპირისპირო ეფექტი ექნება. მაგალითად, თუ
სამგზავრო

რკინიგზის

მთავარი

ლიანდაგის

აღება

მოხდება,

მაშინ

საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა გაიზრდება. თუ რკინიგზის
ლიანდაგი, რომელიც ხელს უშლის მანქანების მიერ ამ ტერიტორიის
გადაკვეთას აღებული იქნება, მაშინ მოეწყობა დამატებითი გზები ამ
ტერიტორიაზე, რაც ნიშნავს უფრო მეტი ავტომობილის მოძრაობას. 10
სარგებელი, რის გამოც მიზანშეწონილია სატვირთო მატარებლების გატანა
ქალაქის ცენტრიდან აღარ იქნება აქტუალური, თუ განვიხილავთ ქალაქიდან
სამგზავრო მატარებლების ლიანდაგების აღებას.
11.36 11.1 სურათი ქვევით აჩვენებს თუ როგორ გარდაიქმნება თითოეული
სავარაუდო სარგებელი უსარგებლო შედეგად ან მნიშვნელოვან უსარგებლო
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შედეგად ან უარყოფით შედეგად. დასაბუთება მთავარი ლიანდაგის ქალაქიდან
გატანის სასარგებლოდ თითქმის ქარწყლდება გატანასთან დაკავშირებული
არახელსაყრელი გარემოებების გათვალისწინებამდე.
სავარაუდო სარგებელის ჩამონათვალი არ არის იგივე, რაც ლიანდაგების
აღების შემთხვევაში.
11.37 ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ლიანდაგების აღების
სავარაუდო სარგებლის ჩამონათვალზე შენიშვნების წარმოდგენამდე
მნიშვნელოვანია გაკეთდეს კომენტარი წინადადების დასასაბუთებლად
არჩეული მეთოდის შესახებ. ლიანდაგის აღების სავარაუდო სარგებლის
ჩამონათვალი (მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამომავლო ხედვის
განაცხადის 28 -ე გვერდი) არ არის „სუფთა“ სარგებლის ჩამონათვალი ყველა
ხარჯის, სარგებლის და უარყოფითი შედეგის ანალიზის და ერთმანეთის
მიმართ გაქვითვის შემდეგ, არამედ ეს არის სარგებლის ჩამონათვალი,
რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს ადგილი თუ კონკრეტული ფიზიკური
მახასიათებელი აღარ იარსებებს.
11.38 სარგებლის

ასეთი

ჩამონათვალი

შეიძლება

მომზადდეს

ნებისმიერი

მახასიათებლის აღმოსაფხვრელად ნებისმიერ ქალაქში. ქალაქის პარკის
აღების ‘სარგებლის“ ჩამონათვალი მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი: 2 ჰა
მიწის გამოთავისუფლება განვითარების პროექტისთვის; მისასვლელი ახალ
გზასთან; ადგილის გათავისუფლება ავტობუსის ახალი გაჩერებისთვის; და
ა.შ. მაგრამ იმის მითითების გარეშე თუ რას დაკარგავს ქალაქი პარკის
მოშლით ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი სიკეთის
გასანადგურებლად. დამცავი მექანიზმი დაგეგმარების პროცესში არის ის,
რომ ხარჯების და სავარაუდო უარყოფითი შედეგების ჩამონათვალი
განხილულ უნდა იქნეს სარგებელთან ერთად ისე, რომ საზოგადოებამ და
გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დაინახონ მთლიანი სურათი და
პროექტის საერთო გავლენა. რკინიგზის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა
განხორციელებული

ან

გაცხადებული

მიწათსარგებლობის

გეგმის

ფარგლებში. გათვალისწინებულ იქნა მხოლოდ ერთი მხარე. თითქმის
ნებისმიერი მახასიათებლის აღმოფხვრას შეუძლია გარკვეული „სარგებლის“
მოტანა მაგრამ საკითხი იმაშია ეს შედეგი „სუფთა“ სარგებელია თუ არა
ქალაქისთვის ყველა ხარჯის და უარყოფითი შედეგის გათვალისწინების
შემდეგ.
რკინიგზასთან დაკავშირებული პრობლემების არასაკმარისი ანალიზი
11.39 მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღება უმნიშვნელოვანესი საკითხია
მიწათსარგებლობის გეგმისთვის. ანგარიშის შესაბამისი თავის პირველი
წინადადება შემდეგნაირად იწყება:
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‘შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი გენერალური გეგმის არსი და ურბანული

განვითარების უდიდესი მეგაპროექტი იქნება არსებული რკინიგზის გადატანა
ქალაქიდან.“
11.40 თუმცა, გეგმის ‘უდიდესი მეგაპროექტი’ რაც მდგომარეობს მთავარი
სარკინიგზო მაგისტრალის გადატანაში წარმოდგენილა მხოლოდ ერთ
გვერდზე და აღწერილია 300 ზე ნაკლები სიტყვით გეგმის განაცხადში,
ხოლო თვითონ ფაქტიური დასაბუთება 10 პუნქტისგან შედგება, რომელიც
სულ 86 სიტყვაა. 86 სიტყვა არ არის მთავარი მოსაზრებების შეჯამება, ეს
პუნქტების ძირითადი ტექსტია. დასაბუთების დონე უბრალოდ არ არის
ადეკვატური წინადადებისთვის.
11.41 10

არგუმენტი თუ „სარგებელი“ რომელიც წარმოდგენილია ხედვის

განაცხადის 98-ე გვერდზე და მხარს უჭერს თბილისის ცენტრიდან მთავარი
ლიანდაგის აღებას წარმოდგენილია ქვევით:
1. ქალაქის მნიშვნელოვანი უბნების შესაძლო განვითარება;
2. ტრანსპორტის მოძრაობის შემცირება ქალაქის ცენტრში;
3. ქალაქის გაერთიანება, ურთიერთგადამკვეთი კავშირების გამარტივება;
4. მიწის და უძრავი ქონების ფასების ზრდა;
5. ეკოლოგიური და გარემო პირობების გაუმჯობესება;
6. ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა რკინიგზის გარშემო უბნებზე;
7. საზოგადოებრივი

სარკინიგზო

ტრანსპორტის

გააქტიურება

არსებულ

ლიანდაგებზე;

8. ახალი რეკრეაციული ზონების ფორმირება - „მწვანე მდინარე“
9. ქალაქის პოლიცენტრული განვითარების სტიმულირება და ახალი ცენტრების
ფორმირება;

10.

ადგილობრივ ცენტრებთან ქალაქის და ტრანსპორტის მოქნილი კავშირები და
დადებითი გავლენა გენერალური გეგმის ფაქტიურად ყველა თემატურ
მიმართულებაზე.

11.42 ჩამოთვლილი სავარაუდო სარგებელი არა მარტო

სუსტი არგუმენტებია,

რომლებსაც აკლია მარწმუნებელი ძალა, ისინი არ არის სწორი და ბევრ
შემთხვევაში უარყოფით შედეგს უფრო გამოიღებს.
11.43 როგორც ზევით რამდენჯერმე აღინიშნა, ქალაქის ცენტრიდან სარკინიგზო
ლიანდაგის აღებასთან დაკავშირებული ანალიზი არეულ იქნა „სატვირთო
მატარებლების“ მოძრაობის ქალაქიდან გადატანასთან. მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმა იძლევა სარგებელთა ჩამონათვალს, რომელიც მომზადდა
სატვირთო მატარებლების გაყვანის მოსაზრებით. მოყვანილი მიზეზები არ
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არის საკმარისად დამაჯერებელი სამგზავრო მატარებლების გასაყვანად და
ლიანდაგების ასაღებად.
11.44 11.1 სურათზე მოცემული ცხრილი წარმოგვიდგენს შენიშვნებს სავარაუდო
სარგებლის რეალურობის შესახებ. ცხადია რომ ისინი არ ქმნის საფუძველს
სარკინიგზო ლიანდაგის ასაღებად - რკინიგზის აღების მოსალოდნელი
უარყოფითი შედეგების განხილვამდეც კი.
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ცხრილი 11.1 თბილისის ცენტრიდან რკინიგზის გადატანის სარგებელი
(10 ძირითადი სარგებელი, რომელიც გაცხადებულია მიწათსარგებლობის გეგმის ხედვის განაცხადში 98-ე გვერდზე)
შენიშვნა: 10 შემოთავაზებული სარგებელი შეიძლება შემუშავებული იყოს „სატვირთო“ მატარებლების კონტექსტში ქალაქში
მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ საფუძვლიან არგუმენტებს „მდგრადი“ ცენტრალური სამგზავრო რკინიგზის ასაღებად

რკინიგზის გადატანის
სავარაუდო სარგებელი

კომენტარები (მაისი, 2017 “ბრაუნფილდების “ კონსულტანტი)

1

ქალაქის მნიშვნელოვანი
უბნების შესაძლო
განვითარება

არა. სამგზავრო რკინიგზის შენარჩუნება ქალაქის ცენტრში გააუმჯობესებს
განვითარების პერსპექტივებს მდგრად ტრანსპორტთან წვდომის ამაღლებით.
ლიანდაგის აღება ხელს ვერ შეუწყობს განვითარებას

2

მოძრაობის შემცირება
ქალაქის ცენტრში

არა. ლიანდაგების აღება გაზრდის მოძრაობას ქალაქის ცენტრში. მართალია
აღარ იქნება მასიური სატრანზიტო საშუალება, მაგრამ ეს ხელს შეუწყობს
საავტომობილო მოძრაობის გაძლიერებას ქალაქის ცენტრში და რკინიგზის
მიმდებარე ტერიტორიებს შორის - რასაც გამოიწვევს „ურთიერთგადამკვეთი
კავშირები“
რომლებიც
აღნიშნულია
ქვევით
მე-3
პუნქტში.
„ურთიერთგადამკვეთი კავშირები“ =ახალი გზები

3

4

5

6

7

8

9

ქალაქის
ურთიერთგადამკვეთი
გამარტივება;

გაერთიანება
კავშირების

მიწის და უძრავი ქონების ფასების ზრდა;

ეკოლოგიური და
გაუმჯობესება;

გარემო

პირობების

ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა
რკინიგზის გარშემო უბნებზე;

არა. ეს უარყოფით შედეგს გამოიღებს. ის მოშლის ქალაქზე გამავალი რკინიგზის
მაგისტრალის სადგურს, სადაც არის მხოლოდ ქალაქში ჩრდილოეთი /სამხრეთი
და აღმოსავლეთ /დასავლეთი მეტროს ხაზი და ჩაანაცვლებს უფრო მეტი
აღმოსავლეთ/ დასავლეთი გზით.
მდინარეზე არსებული ხიდების ან
თვალსაჩინო გამჭოლი გზების ნაკლებობის გამო, ის შექმნის უფრო მეტ
გადატვირთვას ამ ნაწილში და ამგვარად ნაკლებ ერთგვაროვნებას ქალაქის
მასშტაბით. მან შეიძლება შექმნას უფრო მეტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მოძრაობა ცენტრალური რკინიგზის ტერიტორიის გასწვრივ, მაგრამ არსებობს
რამდენიმე თვალსაჩინო გზა, რომელიც რეალურ დამატებით ღირებულებას
წარმოადგენს.
არა.
მიწის
და
უძრავი
ქონების
ფასი
ჩვეულებრივ
იზრდება
ელექტრომატარებელზე გადაჯდომის უკეთესი შესაძლებლობის შემთხვევაში.
ეს მოსაზრება ღირებულების ზრდასთან მიმართებით უკავშირდება
„სატვირთო“ მატარებლების და განსაკუთრებით ნავთობის მატარებლების
ქალაქიდან გაყვანას, მაგრამ არ არის სწორი
თანამედროვე ელექტრო
სამგზავრო მატარებლებთან დაკავშირებით, რომლებიც გაცილებით წყნარია
და აუმჯობესებს მგზავრობის შესაძლებლობებს და ზოგადად განაპირობებს
მიწის ფასის ზრდას.
არა. მდგრადი მასობრივი სატრანზიტო სისტემის გატანა ცენტრიდან გაზრდის
მანქანების გამოყენებას ქალაქში და შექმნის ეკოლოგიურ და გარემო
პრობლემებს ქალაქის მასშტაბით. „კეთილმოწყობა“
სავარაუდოდ
უკავშირდება თვითონ ლიანდაგების ტერიტორიას და გარემოს, მაგრამ
რკინიგზას ასევე შეუძლია გარკვეული ჰაბიტატების დაცვა. სამგზავრო
მატარებლის გარემო არ არის სატვირთო ან დიზელზე მომუშავე სატვირთო
მატარებლის გარემოს მსგავსი. ეს არ არის საფუძვლიანი არგუმენტი სამგზავრო
რკინიგზის 2 ან 4 ლიანდაგის ასაღებად.
არა. იმავე მიზეზების გამო რომლებიც მითითებულია ზევით მე-5 პუნქტში.
რკინიგზა გაცილებით მდგრადი და ნაკლებად დამაბინძურებელი
ტრანსპორტია, ვიდრე საგზაო ტრანსპორტი. ტრამვაის სისტემას იმავე
ტერიტორიაზე იგივე ეფექტი ექნება რაც მატარებელს. ჯანსაღი გარემოს
მოთხოვნა უკავშირდება სატვირთო მატარებლების მოძრაობის აკრძალვას
სამგზავრო მატარებლების ლიანდაგების აღების გარეშე.

საზოგადოებრივი
სარკინიგზო
ტრანსპორტის გააქტიურება არსებულ
ლიანდაგებზე;

არა. ადასტურებს არსებული ლიანდაგის საჭიროებას - რომელსაც უკეთესი
დაკავშირების შესაძლებლობები აქვს. მსუბუქი მატარებელი კვლავ ყოფს ამ
ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა უფრო მარტივია მაგრამ
ძვირადღირებული. რატომ უნდა გაკეთდეს ის?

ახალი
რეკრეაციული
ფორმირება - „მწვანე მდინარე“

კი და არა. ცენტრალსა და სამგორს შორის ლიანდაგის არარსებობა შექმნის
შესაძლებლობას ღია სივრცისთვის ლიანდაგის გასწვრივ მაგრამ ცენტრალური
სადგურის ჩრდილოეთით „მწვანე მდინარე“ შეიძლება შეიქმნას ცენტრალური
ლიანდაგების მიმდინარე ტერიტორიაზე მთავარი ლიანდაგის აღების გარეშე.

ზონების

ქალაქის პოლიცენტრული განვითარების
სტიმულირება და ახალი ცენტრების
ფორმირება;

არა. ქალაქის ცენტრიდან ლიანდაგების აღების შესახებ წინადადება
იქონიებს გაცხადებულისგან საპირისპირო ეფექტს. ლიანდაგების აღება
ქალაქის
ცენტრიდან
ამცირებს
ქალაქის
პოლიცენტრული
განვითარების შესაძლებლობებს და ქალაქის ცენტრში აღარ იარსებებს
მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც აკავშირებს თბილისის
ყველა „ბრაუნფილდს“ (ჩრდილოეთი, ცენტრალური, სამხრეთი და
სამხრეთ - აღმოსავლეთი). ძირითადი „ბრაუნფილდები“, რომლებიც
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ქმნის
უდიდეს
შესაძლებლობებს
ახალი
პოლიცენტრული
განვითარებისთვის ერთმანეთთანაა დაკავშირებული რკინიგზის
მთავარი ხაზით - ასე რომ მისი მოშლა ქალაქის ცენტრში ხელს არ
შეუწყობს ქალაქის სხვადასხვა უბნებს შორის მარტივ დაკავშირებას.
მეტრო ემსახურება ზოგიერთ ასეთ უბანს მაგრამ რკინიგზა უფრო
მეტს ემსახურება.

10

შენიშვნა

ადგილობრივ ცენტრებთან ქალაქის და
ტრანსპორტის მოქნილი კავშირები და
დადებითი გავლენა გენერალური გეგმის
ფაქტიურად
ყველა
თემატურ
მიმართულებაზე.
დადებით გავლენას ახდენს გენერალური
გეგმის ფაქტიურად ყველა თემატურ
მიმართულებაზე

არა. ლიანდაგების აღება ქალაქის ცენტრიდან ამცირებს ქალაქის მოქნილ
კავშირებს. მთავარი ხაზი და მეტრო მაქსიმალურად ზრდის კავშირებს.

არა. ის არ „ახდენს დადებით გავლენას გენერალური გეგმის
ფაქტიურად ყველა თემატურ მიმართულებაზე“. ის უარყოფით
გავლენას ახდენს თითქმის ყველაფერზე ქალაქის მასშტაბით ყველაზე
სტრატეგიული მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანობის
შემცირებით, რომელიც სცდება მეტროს მასშტაბს და აკავშირებს
საქართველოს რეგიონებს. ურბანული ელექტრო მატარებლები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
მეტად მდგრადი ფორმაა და
„მდგრადობა“ გეგმის ძირითადი თემაა ანგარიშის სათაურშიც კი.
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თბილისის “ბრაუნფილდების “ ძირითადი უბნების მდებარეობა

რკინიგზის მთავარი მაგისტრალი (ყვითლად).
მეტრო (შავად)

რკინიგზის მთავარი მაგისტრალი (ყვითლად)

უბნები (შემოხაზულია მწვანე წრეწირით) მეტროს მიღმა,
რომელსაც შეიძლება მოემსახუროს
რკინიგზა. ცენტრალური სადგური
შემოხაზულია შავად

რკინიგზის მთავარი მაგისტრალი არის ზუსტად იქ, სადაც ქალაქს სჭირდება - საშუალებას აძლევს მას
გაიხსნას და მოემსახუროს „ბრაუნფილდების“ ძირითად უბნებს და უზრუნველყოს უშუალო
სარკინიგზო მომსახურების მიწოდება მგზავრებისთვის ქალაქის ცენტრის გავლით.
რკინიგზას შეუძლია „ბრაუნფილდების“ უდიდესი ტერიტორიების მომსახურება სამხრეთ და
სამხრეთ - აღმოსავლეთ უბნებში, ასევე მოშორებით ჩრდილოეთის მიმართულებით მდგრადი
მასობრივი სატრანსპორტო მოძრაობით (სარკინიგზო სერვისები) ისეთ უბნებთან, სადაც მეტრო არ
არის ხელმისაწვდომი. მთავარი მაგისტრალი ასევე უზრუნველყოფს დამატებით და ალტერნატიულ
სარკინიგზო მომსახურებას მეტროსთან ერთად ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის.
აუცილებელია რომ მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგი გრძელდებოდეს ცენტრალური სადგურის გავლით
მგზავრთა სარკინიგზო მომსახურებისთვის და ქალაქის ყველა უბნის დასაკავშირებლად მომავალში.
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კომენტარები მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის თბილისის ცენტრალური
ნაწილიდან გატანის ძირითადი უარყოფითი შედეგების შესახებ
11.45 გარდა იმისა, რომ არ არსებობს მკაფიო სარგებელი თბილისის ცენტრიდან
სარკინიგზო ლიანდაგების აღებასთან დაკავშირებით, ამ პროცესს შესაძლოა
სერიოზული უარყოფითი შედეგები მოჰყვეს. ეს უარყოფითი შედეგები არ
ყოფილა გათვალისწინებული გეგმაში, მაგრამ მათ მნიშვნელოვანი ზიანის
მოტანა შეუძლია საქართველოსთვის, თბილისისთვის მიწათსარგებლობის
გენერალური

გეგმისთვის

სტრატეგიისთვის,
მგზავრებისა

და

ისევე

და
როგორც

პოტენციური

ქალაქის
ქალაქის

“ბრაუნფილდების“
მცხოვრებლებისთვის,

მგზავრებისთვის

და

საქართველოს

რკინიგზისთვის. ამ ანგარიშის მომდევნო პუნქტები ეხება ზოგიერთ
შესაძლო შედეგს, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს თბილისის ცენტრიდან
რკინიგზის

ლიანდაგების

აღებას.

ლიანდაგების

აღების

შესახებ

შემოთავაზებული წინადადება:
•

არ შეიცავს მომავლის ხედვას

•

ამცირებს საქართველოს და თბილისის სტრატეგიულ სარკინიგზო ქსელს

•

ამცირებს თბილისისთვის „მდგრადი“ ტრანსპორტის ვარიანტის გამოყენებას

•

ზრდის მგზავრობისთვის განკუთვნილ დროს ქალაქის მასშტაბით

•

ქმნის ოპერაციულ პრობლემებს და ხარჯებს საქართველოს რკინიგზისთვის

•

ამცირებს ვარიანტებს მომავალი თაობებისთვის და მიწათსარგებლობის გეგმის
მოქნილობას

•

არ არის საჭირო ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიის წარმატებული
განვითარებისთვის

•

საფრთხეს უქმნის თბილისის “ბრაუნფილდების “ დაკავშრების უნიკალურ
შესაძლებლობას

არ შეიცავს მომავლის ხედვას

11.46 წინადადება თბილისის ცენტრიდან სარკინიგზო ლიანდაგების აღებასთან
დაკავშირებით არ ითვალისწინებს რკინიგზის განვითარების სამომავლო
შესაძლებლობებს, რაც განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, რადგან
ლიანდაგის აღება ეწინააღმდეგება ამჟამად არსებულ პრაქტიკას ნებისმიერ
ქვეყანაში, განსაკუთრებით ევროპაში, სადაც სარკინიგზო ტრანსპორტის
გამოყენება ქალაქებში სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს. გაერთიანებულ
სამეფოში 50 წლის წინ ბევრი სარკინიგზო ლიანდაგის აღება განხორციელდა,
რასაც მას შემდეგ ნანობენ. 20 წლის განმავლობაში ისე ჩანდა თითქოს სწორი
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მაგრამ რკინიგზა მოგვიანებით ისევ
აქტუალური გახდა. სამწუხაროდ, ბევრი ლიანდაგი აღებულია და ვერ
მოხდება მათი ჩანაცვლება, რადგან იმ ტერიტორიაზე რომელზეც
ლიანდაგები გადიოდა ახლა უკვე შენობები დგას. სარკინიგზო ტრანსპორტი
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კიდევ უფრო პოპულარული გახდა ევროპის და აზიის ქალაქებში.
წინდაუხედაობა იქნება დავუშვათ, რომ ეს არასდროს მოხდება თბილისში.
სარკინიგზო ლიანდაგი დაცულ უდნა იქნეს მომავლის გეგმებში. ამდენად
სარგებელი ლიანდაგების აღებაში არ არსებობს.
ამცირებს საქართველოს და თბილისის სტრატეგიულ სარკინიგზო ქსელს

11.47 ლიანდაგის
ნაწილი
თბილისის
ცენტრში,
რომლის
აღებაც
შემოთავაზებულია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით, წარმოადგენს
საქართველოს მთავარი სარკინიგზო სტრუქტურის ნაწილს. ის არ არის
განშტოება ან პარალელური ლიანდაგი სხვა მეორე ლიანდაგის მიმართ,
რომელიც შესაძლოა იმავე ფუნქციას ასრულებდეს - ეს არის მთავარი
მაგისტრალი საქართველოში და მისი მთავრი სადგური საქართველოს
დედაქალაქში, თბილისში მდებარეობს. რთული იქნება საქართველოს
რკინიგზის განახლების სტიმულირება (რომელიც 1877 წლიდან არსებობს)
ქვეყნის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის ცენტრალური ნაწილის აღების
პარალელურად.
11.48 თბილისის ფარგლებში რკინიგზის მთავარი ხაზის სრული პოტენციალი
სერიოზულად შემცირდება თუ არ იქნება ქალაქზე გამავალი გამჭოლი ხაზი
სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ და პირდაპირი წვდომა ქალაქის
სამხრეთიდან და სამხრეთ - აღმოსავლეთიდან ცენტრალურ სადგურამდე და
შემდეგ ჩრდილოეთისკენ. ყოველთვის მიიჩნევა, რომ ეს არის მეტროს
ფუნქცია, მაგრამ ქალაქის გაფართოების პარალელურად და ახალი
დასახლებების ზრდასთან ერთად, რაც სცდება ქალაქის და მეტროს წვდომის
ფარგლებს, შესაძლოა მათი მომსახურება უკეთესად მოხდეს რკინიგზის
მთავარი მაგისტრალით, რომელიც შეიძენს სამგზავრო ფუნქციას თბილისის
ფარგლებში და გახდება მეტროს ალტერნატივა - მოემსახურება უბნებს,
რომლებიც მეტროს დაფარვას სცილდება. ასე მოხდა სხვა ევროპულ
ქალაქებში და თბილისსაც წაადგება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნება იმისათვის რომ მომავალში უპასუხოს მსგავს მოთხოვნებს.
ამცირებს თბილისისთვის „მდგრადი“ ტრანსპორტის ვარიანტის გამოყენებას

11.49 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ხაზს უსვამს ‘მდგრადობას’ როგორც
ერთ - ერთ უმთავრეს თემას და მაინც ქალაქში მასობრივი საზოგადოებრივი
გადაადგილების ყველაზე მდგრადი ფორმა არის რკინიგზა, რომელიც
ქალაქგარეთ
წარმოებული
ელექტროენერგიის
ხარჯზე
მუშაობს.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა წავახალისოთ რათა არჩევანი
ავტომობილების ნაცვლად საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გააკეთონ, რაც
გაცილებით იოლად იქნება მიღწეული თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
საშუალებების სიმჭიდროვე და მათი დაკავშირების შესაძლებლობები
გაუმჯობესდება და განვითარდება.
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11.50 ცენტრალური სადგური თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხრივ
ყველაზე კარგად დაკავშირებული უბანია და გონივრული იქნება მისი
როგორც სატრანსპორტო ჰაბის შენარჩუნება არა მარტო თბილისისთვის,
არამედ პირდაპირი კავშირებისთვის საქართველოს სხვა რეგიონებთან, რისი
უზრუნველყოფაც რკინიგზას შეუძლია.
11.51 რკინიგზის აღება დამატებითი გზებისთვის ადგილის გასათავისუფლებლად
არ არის ის მიმართულება, რომელიც ქალაქმა დაგეგმარების თვალსაზრისით
21 - ე საუკუნეში უნდა აირჩიოს. რკინიგზის „ბარიერის“ აღმოფხვრა
ცენტრალური სარკინიგზო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე
მხოლოდ ერთ რეალურ მიზანს ემსახურება (რამდენადაც საფეხმავლო
ხიდების და ველო ბილიკების მშენებლობა რკინიგზის თავზე იოლია) უფრო მეტი საავტომობილო გზის მოწყობას. გზები იოლად ვერ კვეთს
რკინიგზის ლიანდაგებს,
რადგან საჭიროა მათი დაქანება რომ გზა
თავისუფალი იყოს მატარებლებისგან. მაგრამ უფრო მეტი გზის მოწყობა ამ
ტერიტორიაზე მხოლოდ ხელს შეუწყობს ავტომობილებით სარგებლობას და
გაზრდის მოძრაობას მდინარეზე გადასასვლელ ხიდებზე.
11.52 არსებობს ასევე მოსაზრება, რომ მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღების
შემდეგ მოეწყოს მსუბუქი ლიანდაგების ან ტრამვაის სისტემა ორ ბოლო
სადგურს შორის. ეს წინადადება თითქოს წარმოადგენს ბევრი სხვა
დანარჩენი არგუმენტის საწინააღმდეგო მოსაზრებას, რომლებიც მხარს
უჭერს პირველ რიგში ლიანდაგის აღებას. მსუბუქი სარკინიგზო სისტემის
შემთხვევაში

მგზავრობის

დრო

მაინც

ხანგრძლივი

იქნება

ქალაქის

ცენტრამდე და ქალაქის უბნებს შორის.
11.53 რაც უფრო მნიშვნელოვანია მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღების
მხარდამჭერთათვის ის აღარ ათავისუფლებს ტერიტორიას ხაზოვანი პარკის
მოსაწყობად,

განსაკუთრებით

ავლაბრის

ტერიტორიაზე.

სარკინიგზო ლიანდაგისთვის საჭირო სივრცე იგივეა, რაც

მსუბუქი
2 მთავარი

ლიანდაგისთვის, ამდენად ახალი მიწის გამოთავისუფლება არ მოხდება.
მსუბუქი სარკინიგზო სისტემის მოწყობა იქნება ძალიან ძვირი და ბევრმა
მცხოვრებმა შეიძლება დასვას კითხვა თუ რატომ ხდება მისი მშენებლობა
მაშინ, როცა სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა რკინიგზის ლიანდაგების აღება
მიუხედავად იმისა, რომ მსუბუქ სარკინიგზო სისტემას შეეძლო არსებული
ლიანდაგების გამოყენება. მაგრამ ცენტრალური ლიანდაგის მიმდებარე
ტერიტორიის გაყოფას მაინც ექნება ადგილი.
11.54 ტრამვაის სისტემა ნაკლებად ინტრუზიული იქნება პარკის ტერიტორიაზე,
მაგრამ უნდა აღინიშნოს მისი სიძვირე, ასევე ის რომ ტერიტორია ვერ იქნება
უსაფრთხო

სათამაშო

ადგილი

ტრამვაის

ვაგონების

საპირისპირო

მიმართულებით მოძრაობის გამო. ტრამვაის ხაზის უპირატესობა ის არის,
რომ ის ნაკლებად ინტრუზიულია, მაგრამ ძირითადი უპირატესობა არის ის,
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რომ გზებს მისი გადაკვეთა გაცილებით მარტივად შეუძლია მაგრამ არის კი
უფრო მეტი საავტომობილო გზა ის, რაც „მდგრად ქალაქს სჭირდება“?
თბილისის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნაწილების საქართველოს სხვა
რეგიონებთან დამაკავშირებელი და საერთაშორისო კავშირების მქონე
სარკინიგზო ლიანდაგის აღება და მისი ჩანაცვლება სხვა სარკინიგზო ხაზით,
რომელსაც არ ექნება არცერთი ჩამოთვლილი კავშირი - გონივრული არ უნდა
იყოს. ბალასტის ფენა დარჩება

როგორც რკინიგზა,

მიღწეული - შედარებით უფრო მეტი
რკინიგზის

მიმდებარე

ამდენად რა იქნება

გამტარიანობა ცენტრალური

ტერიტორიაზე

თბილისის

მდგრადი

ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის ხარჯზე რისი გაკეთებაც
შესაძლებელია ქალაქის სხვა უბნებზე. მთლიანი წინადადება საჭიროებს
გაცილებით უფრო სიღრმისეულ ანალიზს, რა არ ჩანს გეგმაში ამ ეტაპზე.

ზრდის მგზავრობისთვის განკუთვნილ დროს ქალაქის მასშტაბით

11.55 ცენტრალური სადგურის და სამგორიდან დიდუბემდე მთავარი სარკინიგზო
ხაზის ჩანაცვლება ორი ბოლო სადგურით დიდუბეში და სამგორში
მნიშვნელოვნად

გაზრდის

მგზავრობის

დროს

ქალაქის

ცენტრის

მიმართულებით და თბილისის მასშტაბით. სიცარიელე სამგორსა და
დიდუბეს შორის, რომელიც მხოლოდ მეტროთი იქნება შევსებული,
მნიშვნელოვნად გაზრდის მგზავრობის დროს ქალაქის უბნებს შორის.
11.56 რკინიგზის მთავარი ხაზიდან გადაჯდომა, რომელიც დამთავრდება
სამგორში, იქვე მიწისქვეშა მეტროს პლატფორმაზე და მეორე მატარებლის
ლოდინი ქალაქის ცენტრის მიმართულებით მგზავრობის დროს კიდევ 15
წუთით გაზრდის სადგურის მოედნამდე და მეტად დიდ უხერხულობას
შეუქმნის მათ, ვისაც სურს მგზავრობა ქალაქის კიდევ უფრო მოშორებულ
ჩრდილოეთ ნაწილში ან კიდევ უფრო შორს, რისთვისაც მატარებლის
შეცვლა

ორჯერ

დასჭირდებათ

(დიდუბეში

ასევე)

იმისათვის,

რომ

დაბრუნდნენ მთავარ ხაზზე. ეს შეიძლება იყოს ძალიან დაბალი დონის
მომსახურება

ამჟამად

არსებულთან

შედარებით

(ახლა

მთავარ

მაგისტრალზე

მოძრავი

მატარებლები

ცენტრალურ

სადგურში

და

დიდუბეში ჩერდებიან).
11.57 მიუხედავად იმისა, რომ მეტროს სისტემა ძალიან კარგია და ეფექტურად
ფუნქციონირებს, საკმაოდ მაღალი სიხშირით მოძრავი მატარებლებით, მაინც
დიდი დრო სჭირდება სამგორში (ან დიდუბეში) მისვლას და შემდეგ
მატარებლის, პლატფორმების და სადგურების შეცვლას იმისათვის, რომ
მგზავრობა განვაგრძოთ სადგურის მოედნისკენ და შემდეგ ჩრდილოეთით.
ცენტრალური სადგური ამჟამად ხაზზე მომდევნო გაჩერებაა. შესაძლოა ეს
დიდ პრობლემას არ წარმოადგენდეს ახლა, მაგრამ თუ თბილისის სამხრეთი
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უბნები

და

ზოგიერთი

ჩრდილოეთით

მდებარე

განვითარდება, მაშინ აღნიშნულმა შესაძლოა

ვრცელი

უბანი

გავლენა იქონიოს ქალაქის

მცხოვრებთა მზარდ რაოდენობაზე, რომლებიც ცდილობენ სამსახურში
მისვლას თბილისის ცენტრში.
11.58 მეტრო შეიძლება გადატვირთული იყოს

და ხშირად რთული იყოს

დასაჯდომი ადგილის მოძებნა, ამდენად საზოგადოებრივი სარკინიგზო
ტრანსპორტის ალტერნატიული მეთოდი უნდა გამოინახოს ქალაქის
ცენტრის მიმართულებით, რომელიც გააუმჯობესებს პირობებს მეტროში და
გაზრდის მგზავრებისთვის არჩევანს. უფრო მეტი არჩევანის არსებობა
წაახალისებს

ქალაქის

ტრანსპორტი

უფრო

საავტომობილო

მოსახლეობას
რეგულარულად

მგზავრობა

გამოიყენოს
და

საზოგადოებრივი

მინიმუმამდე

გარკვეული

შეამციროს

მიმართულებით,

რაც

მნიშვნელოვნად განტვირთავს საგზაო მოძრაობას.
11.59 ევროპის ან აზიის ქალაქებისთვის ქალაქში გამავალი რკინიგზის მთავარი
ლიანდაგის აღების იდეა და მგზავრობის მზარდი დრო შეიძლება უცნაური
ჩანდეს, როცა ზეწოლა მუდმივად იზრდება უკეთესი და სწრაფი სამგზავრო
მომსახურების მოთხოვნით ქალაქის შიდა ხაზებზე. თუმცა, თბილისში
ამჟამად ძალიან სუსტად გამოიყენება მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალი
ქალაქის შიგნით, ამდენად რკინიგზის აღების იდეას შედარებით ნაკლები
ოპონენტი ჰყავს. საქართველო და თბილისი კარგად ვერ იყენებს თავის
რკინიგზას თბილისის შიგნით მაგრამ ახალი მატარებლები უკვე ჩნდება
ქალაქის ლიანდაგებზე და თბილისის სამხრეთ ნაწილში უკიდურესად
ვრცელი

“ბრაუნფილდების“

შემდგომმა

განვითარებამ

შეიძლება

მნიშვნელოვნად შეცვალოს სარკინიგზო მგზავრობა თბილისის ფარგლებში.
თუ თბილისი მიჰყვება ევროპის ან აზიის რომელიმე ქალაქის მოდელს,
შეიძლება უფრო მეტად გამოიყენოს ქალაქის შიდა მთავარი რკინიგზა
თბილისი მგზავრთა მომსახურებისთვის მომავალში და ამ სცენარში მთავარი
მაგისტრალის

და

თბილისის

ცენტრალური

სადგურის

შენარჩუნება

სასიცოცხლო მნიშვნელობის იქნება.

ქმნის ოპერაციულ პრობლემებს და ხარჯებს საქართველოს რკინიგზისთვის

11.60 არ არის გარკვეული თუ ვინ ან როგორ დააფინანსებს ორი ახალი ბოლო
სადგურის მშენებლობას, მაგრამ ეს პროექტები ძვირადღირებული იქნება და
სავარაუდოდ გაცილებით უფრო ძვირი ვიდრე თბილისის ცენტრალური
სადგურის ნარჩენი ღირებულება. უცნობია აიღებს თუ არა ქვეყნის მთავრობა
ან

საქართველოს

ცენტრალური

რკინიგზის

სადგურის

იმ

ხელმძღვანელობა
უბნების

პასუხისმგებლობას

კეთილმოწყობაზე,

რომლებიც

ზედმეტია ახალი დანიშნულებისთვის, მაგ. პლატფორმები და სადგურის
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შენობები, გარდა მოსაცდელი დარბაზისა, რომელსაც სავარაუდოდ ექნება
მნიშვნელობა ხელახალი გამოყენებისთვის. თუ დეველოპერს მოსთხოვენ
მიტოვებული პლატფორმების დასუფთავებას და კეთილმოწყობას მაშინ ეს
შეამცირებს

უბნის

განვითარების

ღირებულებას

მთვარობისთვის

ან

საქართველოს რკინიგზისთვის და ამან შეიძლება კიდევ უფრო გააძვიროს
ორი ბოლო სადგურის მშენებლობა თუ დაბალი იქნება

ცენტრალური

სადგურის ღირებულების წილი.
11.61 სავარაუდოდ გაცილებით საყურადღებოა ოპერაციული პრობლემები და
ხარჯები ორი ბოლო სადგურის ოპერირებასთან დაკავშირებით, რომლებიც
10 კმ - ითაა დაშორებული სარკინიგზო ლიანდაგით დაკავშირების გარეშე.
მაგალითად შეუძლებელი იქნება ლოკომოტივების ან მატარებლების
გადაადგილება ამ ორ სადგურს შორის ტექნიკური გაუმართაობის ან სხვა
ოპერაციული მოთხოვნების შემთხვევაში მაგრამ მატარებლის ეკიპაჟს
შეუძლია

გადაადგილება

დიდუბესა

და

სამგორს

შორის

მეტროთი

საჭიროების შემთხვევაში. გაცილებით მარტივი იქნებოდა და ნაკლებად
ხარჯიანი და უფრო მეტად ეფექტურიც ერთი სადგურის ოპერირება
ცენტრალური სადგურის ტერიტორიაზე, ვიდრე ორი ახალი სადგურის
ფუნქციონირება დიდუბესა და სამგორში, რომლებიც ერთმანეთთან არ არიან
დაკავშირებული სარკინიგზო ლიანდაგით. სარეზერვო ლოკომოტივები და
ვაგონები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ორივე ადგილზე თბილისის
ჩრდილოეთით

და

სამხრეთით,

რადგან

ამ

ორ

სადგურს

შორის

დამაკავშირებელი ლიანდაგი არ იარსებებს.
11.62 ორ ახალ სადგურს შორის არსებული სიცარიელე, რომელიც მეტროთია
შევსებული, არ განსხვავდება მსგავსი სიცარიელისგან, რომელიც არსებობს
ლონდონსა და პარიზს შორის. თუმცა, ერთი დიდი განსხვავება ისაა, რომ
თბილისს უკვე აქვს მთავარი სარკინიგზო ხაზი, რომელიც აკავშირებს ორ
ბოლო სადგურს მაგრამ ფიქრობს მის აღებაზე , ხოლო ლონდონს და პარიზს
არ სურთ ასეთი სიცარიელის არსებობა.

ლონდონის შემთხვევაში უნდა

აღინიშნოს, რომ ის ახდენს მილიარდობით დოლარის ინვესტირებას
ლონდონის ახალი მიწისქვეშა

რკინიგზის ‘CroSS

Rail’-ის მშენებლობაში

ცენტრალურ ლონდონში ასეთი პრობლემის დასაძლევად და მისი მთავარი
მაგისტრალის

დასაკავშირებლად

დედაქალაქის

სხვადასხვა

უბნებთან.

ლონდონს აქვს ე.წ. ბოლო სადგურები, რადგან ისინი აშენდა ცალკეული
კონკურენტი სარკინიგზო კომპანიების მიერ 175 წლის წინ და არა იმიტომ რომ
ეს გონივრული იდეა იყო. თბილისს უკვე აქვს ქალაქის ცენტრში გამავალი
მთავარი ხაზი, ტოკიოს მსგავსად, მაგრამ ტოკიოსგან განსხვავებით ის მაინც
ფიქრობს ლიანდაგის აღებაზე. თვალსაჩინოა და გასათვალისწინებელია
ლონდონის მაგალითი და საჭიროა მასზე დაფიქრება. მთავარი სარკინიგზო
ლიანდაგის აღება აღარ იქნება ისეთი კარგი იდეა როცა გაირკვევა რამდენად
ფასეული და მნიშვნელოვანია ქალაქზე გამავალი სარკინიგზო ხაზი
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ქალაქისთვის.

ამცირებს ვარიანტებს მომავალი თაობებისთვის და მიწათსარგებლობის გეგმის მოქნილობას

11.63 მიწათსარგებლობის გეგმის ძირითადი მახასიათებელი უნდა იყოს მისი
მოქნილობა და მომავლის დაგეგმვა მომავალი თაობებისთვის სხვადასხვა
ვარიანტის სამუდამო დაკარგვის გარეშე. გეგმა საჭიროა რომ იყოს
„სამომავლო მტკიცებულებებით“ გამყარებული და სცადოს პროგნოზირება
თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალში და უზრუნველყოს, რომ არაფერი
განიავდეს დღეს, რომელიც შესაძლოა აუცილებელი იყოს მომავლისთვის.
ამდენად, გეგმისთვის მოქნილობა მეტად მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ
შეგვიძლია პროგნოზირება, მაგრამ შეგვიძლია და უნდა შევინარჩუნოთ
სხვადასხვა არჩევანი მომავალი თაობებისთვის.
11.64 ქალაქის (და ქვეყნის) მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის აღება არ
უზრუნველყოფს არჩევანის შენარჩუნებას, არამედ ახშობს მას შესაძლოა
სამუდამოდაც.
11.65 ქალაქს ჰქონდა ცენტრში გამავალი მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალი
თითქმის 140 წლის განმავლობაში და წელს უნდა გადაწყდეს მისი მოშლა და
მთავარი ლიანდაგის ქალაქის ცენტრიდან აღება, როცა ყველასთვის
ცნობილია რომ ევროპულ ქალაქებში ხდება სარკინიგზო ხაზების
დაბრუნება უკანასკნელი წლების განმავლობაში და ის წარმოადგენს
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგრად ფორმას, რომელსაც მომავალი
აქვს?
11.66 არცერთი
დასაბუთება
არ
ყოფილა
წარმოდგენილი,
რომელიც
დაადასტურებდა ამ იდეის საფუძვლიანობას და მიზანშეწონილობას და
მაინცდამაინც წლევანდელი წელი ან ეს ათწლეული არის უნიკალური წელი
და ათწლეული ბოლო 140 წლის მანძილზე, როცა ეს საკითხი უნდა
გადაწყდეს სამუდამოდ მომავალი თაობებისთვის? აღნიშნული იდეა
ეწინააღმდეგება ევროპის და აზიის ქალაქების გამოცდილებას. ძალიან
ძვირადღირებული იქნება და შეიძლება შეუძლებელიც კი ყველაფრის
შეცვლა მომავალში. მიწათსარგებლობის მდგრადი გეგმა უნდა იცავდეს
რკინიგზას მომავლისთვის და არ უნდა მოითხოვდეს მის გაუქმებას.
რკინიგზის აღება არ არის საჭირო ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიის წარმატებული
განვითარებისთვის

11.67 სამგორსა და დიდუბეს შორის
სარკინიგზო ლიანდაგების აღება
დასაბუთებულია იმ წვლილით, რომელსაც აღნიშნული შეიტანს თბილისის
ყველაზე
მნიშვნელოვანი
ბრაუნფილდის
წარმატებულ
ხელახალ
განვითარებაში, როგორიცაა ცენტრალური რკინიგზის ტერიტორია. ამ უბნის
წარმატებული ხელახალი განვითარება არ მოითხოვს ლიანდაგის აღებას და
ფაქტიურად მისმა აღებამ შესაძლოა საფრთხეც შეუქმნას ხელახალი
განვითარების წარმატებას.
11.68 თავისთავად მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის არსებობა არ არის მთავარი
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პრობლემა მას შემდეგ რაც მოხდება ყველა ჩიხის აღება. ტერიტორიის
მთლიანი ფართობია 75 ჰა, საიდანაც 65 ჰა შეიძლება განვითარდეს 2 ან 4
მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღების გარეშე. 50 ჰა მდებარეობს
ლიანდაგების აღმოსავლეთ მხარეს, ხოლო 15 ჰა მდებარეობს ლიანდაგების
დასავლეთ მხარეს. მიუხედავად იმისა, რომ დარჩენილი ლიანდაგები
იკავებს 10 ჰა-მდე, ეს არის უბანი, რომელიც სიგრძით 3.5 კმ - ია. ასე რომ
ნებისმიერ წერტილში ხაზზე ლიანდაგის აღებით შესაძლებელია მხოლოდ
10-დან 20 მ-მდე დამატებითი ტერიტორიის მიღება.
11.69 შესაძლებელი იქნება ამ ტერიტორიის ხელახალი დაპროექტება იმგვარად,
რომ რკინიგზა მოექცეს ლანდშაფტში და შენობების და პარკების და
საფეხმავლო
ბილიკების
განლაგებამ
მინიმუმამდე
დაიყვანოს
რკინიგზასთან კონტაქტის საჭიროება, გარდა გადაკვეთის ადგილებისა.
ტერიტორიაზე არსებული ხაზოვანი პარკი
იქნება ლიანდაგების
პარალელური, მაგრამ მათგან დაშორებული. კარგ დიზაინერს შეუძლია
მიმზიდველი პროექტის შემუშავება სადაც შენარჩუნებული იქნება 2 ან 4
ლიანდაგი.
11.70 მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგი ხელს უშლის
ნებისმიერი მთავარი ახალი გადამკვეთი გზის არსებობას დიდუბის და
ცენტრალურ სადგურს შორის, რკინიგზის აღება არ გადაწყვეტს რომელიმე
ძირითად
სატრანსპორტო
პრობლემას
თბილისისთვის,
არამედ
სავარაუდოდ მოიზიდავს უფრო მეტ საავტომობილო მოძრაობას ამ
ტერიტორიაზე. უბანი გარშემორტყმულია სადგურებით, ამდენად
ნებისმიერ შემთხვევაში ის არ უნდა იყოს ფოკუსირებული საავტომობილო
ტრანსპორტის მოძრაობაზე.
11.71 რკინიგზის აღება შეამცირებს ამ ტერიტორიის მიმზიდველობას მისი
ყველაზე სასარგებლო და მდგრადი როლის შესრულების თვალსაზრისით,
რაც მდგომარეობს მაღალი სიმჭიდროვის დასაქმების, ძირითადად ახალი
საოფისე კვარტლის შექმნაში, რომელიც გარშემორტყმული იქნება პარკებით,
სავაჭრო ობიექტებით და რესტორნებით. აქ მომუშავე პირები და
ვიზიტორები მეტროთი და რკინიგზით ისარგებლებენ. არ არის საჭირო
ავტომანქანების დიდი სადგომების მოწყობა.
11.72 ეს ტერიტორია არ არის საუკეთესოდ მორგებული საცხოვრებელი
მიზნებისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თვალსაზრისით მისი
უნიკალური კავშირების გამო, რომელიც ხელს უწყობს სტუმრების და
მომსახურეების მოზიდვას ტერიტორიაზე. ფაქტიურად ის უკვე
გარშემორტყმულია საცხოვრებელი უბნებით. რკინიგზა ხელს შეუწყობს ამ
ტერიტორიის
დაკავშირების
გაუმჯობესებას,
კერძოდ
უშუალოდ
დააკავშირებს
ქალაქის
გარეუბნებს
ცენტრთან
და
დანარჩენ
საქართველოსთან ახალი სამგზავრო მატარებლებით, რომლებიც ახლა
გამოჩნდა საქართველოში.
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საფრთხეს უქმნის თბილისის “ბრაუნფილდების “ დაკავშირების უნიკალურ შესაძლებლობას

11.73 “ბრაუნფილდების “ ამ კვლევის ძირითადი წუხილი მდგომარეობს იმაში,
რომ წინადადება თბილისზე გამავალი რკინიგზის მთავარი მაგისტრალის
აღების შესახებ საფრთხეს უქმნის უნიკალურ სამომავლო შესაძლებლობას
თბილისის ძირითადი “ბრაუნფილდების “ დაკავშირების თვალსაზრისით.
11.74 ქალაქის თითქმის ყველა ყოფილი საწარმოო ტერიტორია („ბრაუნფილდი“)
დაკავშირებულია ქალაქის მასშტაბით სარკინიგზო ლიანდაგებით. თუ
თბილისის პოლიცენტრული განვითარება მიღწეულ უნდა იქნეს მდგრადი
ტრანსპორტით, მაშინ ახალი დასახლებები უნდა შეიქმნას ვრცელ
„ბრაუნფილდებზე“ მთავარი რკინიგზის ახლოს.
11.75 მგზავრობის დრო და მგზავრობის მოსახერხებლობა ქალაქის ცენტრში და
ქალაქის მასშტაბით მნიშვნელოვანი იქნება ახალი მცხოვრებლებისთვის
ასეთ ახალ დასახლებებში. მნიშვნელოვანია მათი ინტერესების დაცვა
(მიუხედავად იმისა, რომ ეს დასახლებები შეიძლება არ აშენდეს კიდევ 10 ან
20 წელი) ახლა ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებით, რომელიც შესაძლოა
ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი გახდეს მომდევნო წლებში.
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12.1

შენობების ხელახალი გამოყენება თბილისში - მაგალითები
თბილისს

აქვს

იმ

შენობების

ხელმეორედ

გამოყენების

მაგალითები, რომლებიც გამოუსადეგრად ითვლებოდა.

შესანიშნავი

ამ ადგილობრივ

მაგალითებზე ბევრი რამის სწავლაა შესაძლებელი რამეთუ ყველა ამ
პროექტმა სწორედ თბილისის კონტექსტში იმუშავა .
12.2

აზრი არ აქვს შენობების ხელახალი გამოყენების მაგალითების განხილვას
სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპასა და აშშ-ში, რადგან ისინი
ეყრდნობიან ფინანსირების სტრუქტურებს, მიწის მაღალ ღირებულებებს და
ბაზრის მოთხოვნებს საცხოვრებელ ფართობზე, რომელიც თბილისში არ არის
იმავე

დონეზე.

აქ

აქტუალურია

თბილისის

მაგალითები

და

„ბრაუნფილდებისადმი“ მიძღვნილ სამუშაო შეხვედრაზე 2017 წლის 24 მაისს
მოხდა მათი მონახულება და პროფილირება.
12.3

განხილულ იქნა შენობის ხელახალი გამოყენების ორი კონტრასტული
მაგალითი: ერთი ქალაქის ცენტრში, სადაც განხორციელდა ყოფილი ქარხნის
სრული

რეკონსტრუქცია

მიუხედავად

იმისა,

რომ

და

მეორე

ყოფილი

თბილისის
ქარხნის

გარეუბანში,

შენობა

ძალიან

სადაც
ცუდ

მდგომარეობაში იყო და წარმოადგენდა დიდ პრობლემას, დაიწყო მისი
სხვადასხვა სახის საქმიანობისთვის ხელახალი გამოყენება .
12.4

ფაბრიკა.
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12.5

კამპუსი
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სიდიდე
12.6

მთავარ პრობლემას წარმოადგენს შენობების ზომები. ზოგიერთი ყოფილი
ქარხნის

შენობა

ძალიან

დიდი

ზომისაა,

გამახვილდეს მისი სტრუქტურული
დაზღვევის,

მომსახურებების,

ამიტომ

ყურადღება

უნდა

სტაბილურობის, ვალდებულებების,

გათბობისა

და

განათების

სისტემების,

სამომავლო მოთხოვნებისა და კიდევ მრავალი პრაქტიკული საკითხის
მიმართულებით.

კონვერსიის ხარჯები და მომავალი შემოსავალი
12.7

ზოგიერთ ქვეყანაში წისქვილისა თუ საზღვაო საწყობების ძველი, ლამაზი და
განსაკუთრებით ქვით ნაგები შენობები, შემონახულ იქნა მუზეუმებისთვის ან
გადაკეთდა ბინებად, რომელთა ღირებულება ძალზე მაღალია. მსგავსი
არჩევანი შეიძლება გამართლებული იყოს ქალაქის ცენტრში მდებარე
ზოგიერთი ობიექტისთვის, მაგრამ ნაკლებად ეფექტური იქნება ქალაქის
გარეუბნებში.

12.8

საბჭოთა ეპოქის ზოგიერთი ქარხანა შეიძლება იყოს იმ დროის სტილის
განსაკუთრებით

თვალსაჩინო

მაგალითი

და

კარგი

იქნებოდა

მათი

შენარჩუნება და ასეთ შემთხვევაში ზოგიერთი სარეკონსტრუქციო სამუშაო
მნიშვნელოვანი გახდებოდა შენობის

ხელახალი გამოყენებისთვის. ეს

შენობები უნდა იყვნენ იდენტიფიცირებული და შეტანილი დასაცავი
ობიექტების

ჩამონათვალში,

რომელთათვისაც

შემუშავებულია

სქემები

მომავალში მათი ხელახალი გამოყენების მიზნით.
12.9

ზოგიერთ

შენობას

შეიძლება

ჰქონდეს

განსაკუთრებით

სასარგებლო

სივრცეები, შესაძლოა სამხატვრო გალერეის ან სამუშაო გარემოსთვის. თუმცა,
შენობების ხელახალი გამოყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არსებობს,
ყოველთვის არ არის კარგი იდეა (თუ ისინი დაცული შენობებიც კი არ არის),
რადგან სათანადო გამოყენებისთვის შესაფერის მდგომარეობამდე მიყვანის
ხარჯები

უმეტესწილად

შეიძლება

აღემატებოდეს

ხელახლა

აშენების

ღირებულებას. ეს განსაკუთრებით ეხება წინადადებებს ძველი სასპორტო
ობიექტების აღდგენასთან დაკავშირებით, სადაც მოსალოდნელია დიდი
რაოდენობის ადამიანების ყოფნა. ხალხმრავალი ღონისძიების მართვისა და
უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობის და დაზღვევის
ხარჯებმა შეიძლება შექმნას პრობლემა, რომელიც გადაწონის ძველი ცარიელი
შენობის უპირატესობას. რჩევა იმაში მდგომარეობს, რომ ყურადღებით უნდა
შეირჩეს შენობა გადასაკეთებლად და

არსებობდეს მკაფიო რეალისტური

ბიზნეს გეგმა, რომელიც გულისხმობს ძირითადი პრობლემების მოგვარებას.
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13

მოთხოვნა მიწის ხელახალ გამოყენებაზე თბილისში - მაგალითები

13.1

ხშირად აღნიშნავენ რომ ბრაუნფილდების წარმოქმნა გამოწვეულია ბაზრის
წარუმატებლობით და აღნიშნულში გულისხმობენ თვითონ მიწის ბაზარს
(მიწოდება , მოთხოვნა და ფასი თავისუფალ ბაზარზე), რომელმაც ვერ
უზრუნველყო მიტოვებული საწარმოო ტერიტორიების განვითარება.

13.2

ვარაუდი

რომ

ბაზარი

იპოვის

მყიდველსაც

და

დამქირავებელსაც

თეორიულადაც არ არის უტყუარი სიმართლე, რადგან ბევრი „ბრაუნფილდი“
ნაყიდია უძრავი ქონების გადამყიდველების მიერ იმ განზრახვით, რომ
შეინარჩუნონ ისინი იქამდე, სანამ ბაზარზე არ გაიზრდება მათი ქონების ფასი
გრძელვადიან

პერსპექტივაში,

ტერიტორიები.

აღნიშნულის

როცა
ყველაზე

განვითარდება

ორგანიზებულ

მიმდებარე

ფორმას

მიწის

„ბანკინგი“ ეწოდება, ხოლო ყველაზე ნაკლებად ორგანიზებულს სპეკულაცია,
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება წინასწარი დაგეგმვის გარეშე. „იყიდე
იაფად - გაყიდე ძვირად“ ციკლი მოითხოვს დაბალი ფასის ფაზას, რომელსაც
დროთა განმავლობაში მაღალი ფასის ფაზა მოჰყვება. დაბალი ფასის ფაზა
შესაძლოა რამდენიმე ათწლეული გაგრძელდეს.
13.3

ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებელია რამდენიმე გვერდის დაწერა,
მაგრამ თბილისის შემთხვევაში ამას არ ექნებოდა დიდი მნიშვნელობა,
რადგან ძირითადად „ბრაუნფილდები“ არ მდებარეობს ქალაქის ცენტრში,
სადაც მიწის ბაზარი საუკეთესოდ ფუნქციონირებს. გარეუბნებში კი მიწის
ბაზარი არც ისე კარგად არის განვითარებული და მოითხოვს სტიმულირებას.
ერთ-ერთ უმთავრეს სტიმულატორს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურა და
კიდევ სახელმწიფო სექტორის პოლიტიკა და განვითარება, რაც გულისხმობს
რომ ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა გახდეს მნიშვნელოვანი
და ასევე მოხდეს მისგან გამომდინარე ადგილობრივი გეგმებისა და
პროექტების განვითარება.

13.4 ქალაქი საჭიროებს დაგეგმვის პროცესის სათავეში ყოფნას, რადგან ბევრი რამ
არის დამოკიდებული მასზე და მისი მიწათსარგებლობის გეგმაზე. ასევე მისი
სტრატეგიის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია ბაზრისთვის.
13.5 ბევრი ქვეყნის ეკონომიკაში, სადაც დიდი მოთხოვნაა მიწაზე, კერძო სექტორს
შეუძლია მოსთხოვოს სახელმწიფო სექტორს სფეროს შესაბამისი რეგულირება.
კერძო სექტორს გააჩნია ფინანსები განვითარებისთვის, ხოლო სახელმწიფო
სექტორს

გააჩნია

ძალაუფლება,

რომ

განსაზღვროს

თუ

სად

უნდა

განხორციელდეს განვითარება და სად არა. ეს არის ძალიან ძლიერი
ინსტრუმენტი და გამოიხატება როგორც საარჩევნო ურნის საშუალებით ასევე
მიწათსარგებლობის

გეგმის

მეშვეობით,

მაგრამ

ამისთვის

საჭიროა

საზოგადოებრივი შეგნება, მთავრობისა და მერიის ასევე მათი მხარდაჭერა,
ვინც არჩეულია და დანიშნულია ამ ორგანოების სამსახურში.
63

13.6

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის ქალაქის განაცხადი
თუ როგორ უნდა განვითარდეს

იგი და

როგორია მიწის ბაზრის

მდგომარეობა.
13.7

თბილისში მიწაზე მოთხოვნამ ჯერ ვერ მიაღწია იმ დონეს, რომელიც
მნიშვნელოვნად დაეტყობა თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ - აღმოსავლეთ
ნაწილში მდებარე ძალიან მსხვილ მიტოვებულ საწარმოო ტერიტორიებს.
ბევრი ტერიტორიის რეკონსტრუქცია და განვითარების პროგრამა დასავლეთ
ევროპაში განპირობებულია და ფინანსდება იმ მოგებიდან, რომელიც
მიღებულია ტერიტორიების დაბალ ფასად შესყიდვით, რეკონსტრუქციით
და

შემდეგ

მისი

როგორც

საცხოვრებელი

ფართის

მაღალ

ფასად

რეალიზაციის შედეგად.
13.8

ქალაქის ცენტრში განვითარების პროექტის ღირებულების განსაზღვრა
რთულია, რადგან ეს აუცილებლად გულისხმობს

საცალო ვაჭრობის და

საოფისე ობიექტების არსებობას და მოიცავს იჯარის ფასის ზრდასთან და
კომერციულ
უკუგებასთან
დაკავშირებულ
გაანგარიშებებს
და
პროგნოზირებას. ასევე გულისხმობს რეფინანსირებისა და გაყიდვის სწორი
დროის

შერჩევას

და

მრავალი

სხვა

კომერციული

ფაქტორის

გათვალისწინებას.
13.9

გარეუბნებისთვის მიწის ბაზარი უფრო მარტივია და სწორედ იქ მდებარეობს
„ბრაუნფილდების“ უმრავლესობა. ბრაუნფილდების ღირებულება არ იქნება
უფრო მეტი ვიდრე უმაღლესი ღირებულების მქონე ერთეულების საერთო
ფასი, რომლებიც შესაძლოა აშენდეს ამ ტერიტორიებზე . ზოგადად, ყველაზე
მაღალი ღირებულების შენობები გარეუბნებში არის სახლები და
საცხოვრებელი

ბინები,

თითოეულის

საცხოვრებელი

ფართობის

გამრავლებით ერთეულის გასაყიდ ფასზე მშენებლობის დასრულების შემდეგ
მიიღება შესაბამისი ტერიტორიის მთლიანი ღირებულება. ტერიტორიები
შეიძლება მოიცავდეს საცალო ვაჭრობის ობიექტებს, ოფისებს ან საწარმოებს .
მაგრამ თუ საცალო ვაჭრობის ობიექტები ( რომლებსაც აქვთ უმაღლესი
პოტენციური ღირებულება) არ არიან დიდი სავაჭრო ცენტრის ტიპის, მაშინ
მისი მთლიანი ღირებულება სავარაუდოდ ვერ გასცდება საცხოვრებელი
ფართობის საშუალო ღირებულებას.
13.10 ევროპის ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით სწრაფად მზარდი მოსახლეობის
მქონე ქვეყნებში, საცხოვრებელ ფართობზე მოთხოვნა შეიძლება ძალიან
მაღალი იყოს და ასეთ შემთხვევაში მიწის ღირებულებაც და კერძო სექტორის
წახალისებაც

მაღალია. დეველოპერს შეუძლია თავს უფლება მისცეს

„ბრაუნფილდთან“ დაკავშირებული

ბევრი სირთულე გადალახოს და

გადაიხადოს თანხა მიწის რეაბილიტაციისთვის იმ მოგებიდან, რომელსაც
მიიღებს დაბალფასიანი მიწის განვითარებით ძვირადღირებულამდე და მისი
გამოყენებით.
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13.11 თბილისის გარეუბნებში მოთხოვნა ახალ საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე არ
არის ისეთი ძლიერი, როგორც სხვა ქალაქებში, სადაც მოსახლეობის
რაოდენობა სწრაფად იზრდება.
13.12 Colliers

International

-ის

მონაცემები

გვიჩვენებს,

რომ

თბილისში

ბინათმშენებლობაში განხორციელებული ინვესტიციების მიმართულებით
ყველაზე ძლიერი ბაზრებია ვაკე და საბურთალო.
13.13 გარეუბნის განვითარება ვერ შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს იმ პოპულარულ
უბნებს, რომლებიც უფრო ახლოს არიან ქალაქის ცენტრთან. ამიტომ მათ
მოუწევთ ახალი ნიშის პოვნა. ახალი ნიშა შეიძლება იყოს კარგად დაგეგმილი
ახალი დასახლებები ზომიერი ფასით, მაგრამ გონივრული სივრცული
განლაგებით , რომელიც სწრაფი სარკინიგზო გზებით დაკავშირებული იქნება
ქალაქის ცენტრთან, ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი სარკინიგზო გზების
პრობლემა „ბრაუნფილდების“ მომავლისთვის.
13.14 მოცემულ მომენტში ბაზარი მართლაც არ არსებობს, და აი სწორედ ამიტომ
სახელმწიფო სექტორმა უნდა იხელმძღვანელოს მისი მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის საშუალებით, რითაც გამოხატავს თავის მხარდაჭერას
ქალაქის პოლიცენტრული განვითარების მიმართ, და შექმნას კვანძები,
რომელთა ირგვლივაც შეიქმნება და განვითარდება ახალი დასახლებები.
სახელმწიფო სექტორს შესაძლოა მოუწიოს ზოგიერთი მასტიმულირებელი
ინფრასტრუქტურული სამუშაოს დაფინანსება, მაგრამ ამის შემდეგ კერძო
სექტორს უნდა ჰქონდეს საშუალება განავითაროს ახალი დასახლებები
ადგილობრივი

გეგმების

მიწათსარგებლობის

შესაბამისად,

გენერალური

რომლებიც

გეგმიდან

და

რასაკვირველია

„ბრაუნფილდების“

სტრატეგიიდან გამომდინარეობენ.
13.5

საჭიროა, რომ თბილისის გარეთ და გარეუბნებში შეიქმნას ახალი ბაზარი
„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიებისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ და ეს
უნდა დაიწყოს მისი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმითა და
მიწათსარგებლობის სტრატეგიით . ასეთ შემთხვევაში შეიძლება წარმოიშვას
ნდობა ბაზრის მიმართ .
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14

მიწის მფლობელობა

14.1

ევროპის უმეტეს ქვეყნებში და ჩრდილოეთ ამერიკაში ძალიან დიდი
„ბრაუნფილდები“ იქნებოდა მიწის თავდაპირველ მფლობელთა ან ერთი ან
რამდენიმე მსხვილი დეველოპერის ხელში, რომელთაც შეეძლოთ ძალიან
დიდი ტერიტორიების შესყიდვა იმ დროს, როცა ყოფილი ქარხნების
მეპატრონეებს გაჰქონდათ ისინი გასაყიდად ბაზარზე. „ბრაუნფილდის“
ძირითად უბნებს ხშირად ჰყავს ერთი მფლობელი, თუმცა პერიფერიული
ზონები შესაძლოა გასული წლების განმავლობაში გაიყიდა.

14.2

თუმცა საქართველოში და თბილისში, ვითარება განსხვავებულია ბოლო
ისტორიული გარემოებების გამო.

14.3

საქართველო 1992 წლამდე იყო საბჭოთა რესპუბლიკა. მიწა საბჭოთა
კავშირისა და მისი რესპუბლიკების საკუთრებაში იყო. მას შემდეგ რაც
დაიშალა საბჭოთა კავშირი საქართველო განწყობილი იყო შეეცვალა
სიტუაცია და გამხდარიყო დასავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის
ქვეყნების მსგავსი , სადაც მიწა უპირატესად კერძო საკუთრებაშია.

14.4

25 წლის წინ დაწყებული სწრაფი ცვლილებების პერიოდში საქართველოს
მთელი მიწის რესურსი გამოვიდა გასაყიდად ბაზარზე და ბევრმა ადამიანმა
შეიძინა მიწა. ოდესღაც ერთი ქარხნის ტერიტორიის კუთვნილი დიდი
„ბრაუნფილდები“ აეხლა გადანაწილებულია

შესაძლოა 20 სხვადასხვა

მესაკუთრეს შორის და წარმოადგენს პრობლემას მომავალი განვითარების
თვალსაზრისით (როგორ უნდა მოხდეს მიწის შეძენა და გაკონტროლება
მომავალი განვითარებისთვის) .
14.5

საქართველოს აქვს ძალიან კარგი საკადასტრო (მიწის მესაკუთრეების) რუკა,
რომელიც ხელმისაწვდომია „ონლაინ“ რეჟიმში და თითოეული უბნისთვის
მითითებულია რეგისტრირებულ

მფლობელის შესახებ ინფორმაცია,

რომელიც აჩვენებს რომ დიდი ბრაუნფილდების უმრავლესობას ბევრი
მესაკუთრე

ყავს.

მფლობელები

და

ამ

ეტაპზე

გაერკვიათ

არ

ყოფილა

რამდენად

მცდელობა

მარტივია

ან

ჩამოეთვალათ
რთულია

ამ

მფლობელებთან დაკავშირება - ეს არის მთავარი საკითხი შემდეგი
ეტაპისთვის.
14.6

კვლევის ფორმები, რომლებიც წარმოდგენილია ამ ანგარიშის მე -8 ნაწილის
მიხედვით, 60 ძირითადი „ბრაუნფილდიდან“ თითოეულისთვის, საჭიროა
შეივსოს და საკუთრების უფლება მიწაზე დარეგისტრირდეს თითოეული
უბნისთვის.
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მონაცემები ბრაუნფილდების მფლობელობის შესახებ - მაგალითები

უბანი SE 12 - 112 ჰა

უბანი SE 18 - 128 ჰა

მიწის მფლობელობა - საკადასტრო გეგმა SE 18 უბნისთვის

მიწის მფლობელობა - SE 12 და SE 18 უბნების ძირითადი მფლობელები SE 18
SE 12
მფლობელი

A

სახელმწიფო
ქალაქი

ქვეჯამი

B

7
1
8

ნაკვ
ეთი
6
10
16

SE 12&18%
S hare
-ის
% წილი

13.1
4.2
17.3

10
3
13

9
2
11

ჰა

2

4.9

4

2

2.6

2

3

აეროპორტი

2
1

44.9
0.15

40
0

0
0

0
0

0
0

19
0

ქვეჯამი

0
5

0
49.95

0
45

2
4

21.8
24.4

17
19

9
31

კომპანია

9

14.6

13

48

65.9

51

34

ფიზ. პირები

3

2.5

2

11

7.4

6

4

ბანკი

0

0

0

6

12.5

10

5

12

17.1

15

65

85.8

67

43

სხვა

0

0

0

1

0.004

0

0

უცნობია

1

36.1

32

3

0.7

1

15

27

112.05

100

89

128.204

100

საბაჟო

ქვეჯამი

D

%

SE 18
%

რკინიგზა
საჰ. ნავიგ.

C

ნაკვე ჰა
თი
7
8.3
2
0.6
9
8.9

სულ

67

100

15

განვითარების დაფინანსება

15.1

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების

განვითარების

უმეტესწილად დამოკიდებული უნდა

დაფინანსება

იყოს კერძო სექტორის მიერ

„ბრაუნფილდების“ ხელახალ განვითარებაზე, რათა მოხდეს მისი ხელახალი
გამოყენება

უფრო

ძვირადღირებული

პროექტებისთვის,

მაგალითად

როგორიცაა ბინათმშენებლობა. შემოსავალი მიიღება ბინების, სახლების
გაყიდვებიდან და იჯარიდან, რომლებიც აშენებულია ამ ტერიტორიებზე.
ამიტომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ინტერესი და საშუალება უძრავი
ქონების შესაძენად და იჯარით გასაცემად. როგორც უკვე აღინიშნა,
თბილისში არ აღინიშნება მოსახლეობის რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა
და არც ასეთი პროგნოზი არსებობს, რაც გამოიწვევდა ამ ქალაქგარე რაიონებში
უძრავ ქონებაზე ძლიერ საბაზრო მოთხოვნას .
15.2

მიუხედავად იმისა , რომ მოსახლეობის რაოდენობა არ იზრდება ან იზრდება
უმნიშვნელოდ,

მაინც

არის

საკმარისი

მოთხოვნა

ზოგიერთ

ახალ

მშენებლობაზე და ამიტომ უნდა განისაზღვროს პრიორიტეტები თუ რომელი
უბნები იქნეს პირველ რიგში გამოყენებული. სახელმწიფო სექტორი და მისი
მიწათსარგებლობის გენერალური

გეგმა

გარკვეულ გავლენას იქონიებს

აღნიშნულზე. განსაკუთრებით თუ მხარს დაუჭერენ საწყის ეტაპზე ზოგ
ინფრასტრუქტურულ

პროექტს

ზოგიერთი

„ბრაუნფილდის“

განვითარებისთვის
15.3

სახელმწიფო სექტორის ფინანსებს შესაძლოა განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ჰქონდეს „ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებაში“ ახალი განვითარების
დასაწყებად,

ეს

ხშირად

გამოიყენება

ევროპის

სხვა

ქალაქებში

„ბრაუნფილდების“ ზონების რეგენერაციისთვის . ეს შეიძლება იყოს ახალი
მისასვლელი გზის მშენებლობა, პარკის გაშენება, საზოგადოებრივი ცენტრის
ან სკოლის მშენებლობა. ზოგჯერ

სახელმწიფო სექტორი ამას თავისით

აკეთებს, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა ეს გაკეთებულიყო დეველოპერთან ან
დეველოპერთა ჯგუფთან შეთანხმებით ზონის რეგენერაციის სტრატეგიასთან
დაკავშირებით. ამდენად სახელმწიფო სექტორის მონაწილეობა თავიდანვე
არის სტრატეგიის ნაწილი, რის გაგრძელებასა და დასრულებას კერძო
სექტორი დაეთანხმა.
15.4

მიტოვებული, დაცარიელებული და დაბინძურებული „ბრაუნფილდების“
რეაბილიტაციისთვის, როცა დანახარჯები მნიშვნელოვნად აჭარბებს მიწის
დეველოპერის რესურსებსა და მოგების მარჟას, იქმნება პრობლემა .

15.5

დასავლეთ

ევროპაში

და

ჩრდილოეთ

ამერიკაში

არსებობს

კარგად

დამკვიდრეული პრინციპი „ვინც აბინძურებს ის იხდის“. გამოდის რომ მიწის
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პირველადი მფლობელი თუ გამომყენებელი, ვინც დააბინძურა ტერიტორია
ვალდებულია

გადაიხადოს

დასუფთავებისთვის

ან

სიტუაციის

გამოსწორებისთვის.
15.6

აშშ-ში გარემოს დაცვის სააგენტოს, რომელიც 1970 - იან წლებში შეიქმნა, აქვს
ყველაზე მეტად დაბინძურებული ტერიტორიების სია თითოეულ შტატში „სუპერფონდის
გარემოს

ტერიტორიების“ სახელწოდებით, რომელიც შემუშავდა

დაცვის

სააგენტოს

მიერ

კომპლექსური

გარემოსდაცვითი

ღონისძიებების, კომპენსაციისა და პასუხისმგებლობების (CERCLA) აქტის
შესაბამისად 1980 წელს. 1,322 ობიექტიდან დღემდე მხოლოდ 375 ობიექტი
არის

სრულყოფილად

რეაბილიტირებული,

მაგრამ

მნიშვნელოვანია

უმთავრესი პრინციპი - განხორციელდეს ტერიტორიების მესაკუთრეებისა
და დამაბინძურებლების დევნა და მათზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ამ
უბნების დასუფთავებასთან დაკავშირებით.
15.7

დიდ ბრიტანეთში მოქმედებს პრინციპი „ვინც აბინძურებს ის იხდის“, მაგრამ
ბევრ შემთხვევაში დამაბინძურებელი აღარ არსებობს, სახელმწიფო სექტორს
კი

სხვადასხვა

დაკავშირებული

სააგენტოების,

კორპორაციებისა

კომპანიების

საშუალებით

და

განვითარებასთან

პირდაპირ

უწევდა

დაეფინანსებინა აღდგენითი სქემები, რათა დაწყებულიყო ტერიტორიის
რეგენერაციის პროცესი. ზოგჯერ სახელმწიფო სექტორი „ინვესტირებას“
აკეთებს რეგენერაციის პროცესში იმ განზრახვით , რომ მომავალში ამ მიწების
გაყიდვით უკან დაიბრუნოს თავისი ფინანსური შენატანი, ზოგჯერ კი
პირდაპირ უწევს ფინანსურ დახმარებას ტერიტორიის აღდგენით პროცესს,
როცა ის წარმოადგენს ღირებულებას ქალაქისთვის და საზოგადოებისთვის,
ან არ არსებობს ინვესტიციის დაბრუნების პერსპექტივა.
15.8

ევროკავშირში „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიებზე მსგავსი პროცესები
მიმდინარეობს

სქემების

საშუალებით,

რომლებიც

ნაციონალური

მთავრობების მიერ სხვადასხვაგვარად იმართება, თუმცა ევროკავშირი
ცდილობს

დაბინძურების

წინააღმდეგ

მისაღები

ზომების

სტანდარტიზაციას. ინტერნეტში არის ბევრი ინფორმაცია თუ როგორ უნდა
ვებრძოლოთ დაბინძურებას („გარემოსდაცვითი რეაბილიტაცია“), თუმცა
არც ისე ბევრია ინფორმაცია მათი დაფინანსების სხვადასხვა მეთოდების
შესახებ.

ეს

ყველაფერი

კი

უკავშირდება

დამბინძურებელი; სახელმწიფო სექტორი;

სამ

წყაროს,

ესენია:

დეველოპერი. ყველა ქვეყანა

ცდილობს აიძულოს დამბინძურებელი რომ გადაიხადოს და თუ ეს
შეუძლებელია

ცდილობს

წაახალისოს

დეველოპერი

ობიექტის

რეაბილიტაციის პროცესში თავისთავზე აიღოს ხარჯები. სახელმწიფო
სექტორი

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში განიხილავს ზოგიერთი
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რეაბილიტაციის სქემის დაფინანსების საკითხს კრედიტის, ინვესტიციის ან
პირდაპირი გრანტის მიწოდების გზით.
15.9

თბილისში

და

მდგომარეობს

მთელ
იმაში,

დამბინძურებელი

აღარ

საქართველოში

განსაკუთრებული

რომ

უდიდესი

ბევრი

არსებობს

როგორც

პრობლემა

„ბრაუნფილდის“

იურიდიული

პირი

ან

კომერციული ერთეული, გარდა ამისა, მიწები დაიყო ბევრ უფრო მცირე
უბნად და მოხდა მათი გაყიდვა კერძო სექტორში

მრავალრიცხოვან

მესაკუთრეზე . ასეთ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას ღირებულება არ გააჩნია,
რადგან დაბინძურებაზე პასუხისმგებელი პირების მოძებნა და მათზე
პასუხისმგებლობის დაკისრებით ფინანსების მიღება ნაკლებად სავარაუდოა
(გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ქალაქის ცენტრში ნახევრად აშენებული
შენობების მესაკუთრეები იდენტიფიცირებულია და შეიძლება დაეკისროთ
პასუხისმგებლობა თუ მთავრობა გადაწყვეტს შენობებთან დაკავშირებით
ზომების მიღებას).
15.10

ეს აქცევს

კერძო სექტორის

დეველოპერებს და სახელმწიფო სექტორს

„ბრაუნფილდების“ რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსების ჩარჩოში და
ორივე

შემთხვევაში

„ბრაუნფილდების“

ქალაქის

სტრატეგია

მიწათსარგებლობის
უკიდურესად

გეგმა

და

მნიშვნელოვანია

რომ

განისაზღვროს ტერიტორიების სტრატეგია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი
განსაზღვროს

ადგილმდებარეობა,

პოტენციური

სამომავლო

„ბრაუნფილდების“

ღირებულება

და

ტერიტორიების

სახელმწიფო

სექტორის

ნებისმიერი ქმედების კონტექსტი.
15.11სავარაუდოდ

სახელმწიფო

სექტორის

ფინანსური

რესურსები

„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების რეაბილიტაციისთვის არასაკმარისია,
ამიტომ სახელმწიფო სექტორს მართებს გონივრულობის გამოჩენა
უფლებამოსილების

გამოყენებისას

„ბრაუნფილდების“

თავისი

კომერციულად

მიმზიდველ ტერიტორიებად გარდაქმნისთვის. ეს გახლავთ ამ კვლევის მეორე
ეტაპის ამოცანა..

70

C
მოქმედება - ყოფილ საწარმოო ტერიტორიებზე სამომავლო სამოქმედო
ღონისძიებების პრიორიტეტები

16

ყოფილ საწარმოო ტერიტორიებზე სამომავლო სამოქმედო ღონისძიებების
პრიორიტეტები

16.1 ეს

კვლევა

შეეცადა

მოეცვა

თბილისში

„ბრაუნფილდებზე“

არსებული

მდგომარეობა და განეხილა სტრუქტურა, რომლის ჩარჩოებშიც შესაძლოა
საკითხების შემდგომი ანალიზი.
16.2 კვლევის შემდეგ ეტაპზე საჭიროა უფრო წინ წავიდეთ და მოგაწოდოთ უფრო
დეტალური მიმოხილვა, ანალიზი და გეგმები, რომლებიც აუცილებელია
თბილისის ბრაუნფილდების მაქსიმალურად ეფექტური გამოყენებისთვის და
ნებისმიერი პრობლემის დაძლევისთვის.
16.3 მოქმედების პრიორიტეტები უნდა იყოს:
1. „ბრაუნფილდების“ სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის დასრულება და სრულყოფა;
2. კრიტიკული „ბრაუნფილდების“ და ძირითადი უბნების იდენტიფიკაცია და მათი დაცვა;
3. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის საიმედოობაში დარწმუნება;
4. „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის მომზადება და შეთანხმება
(შესაძლოა იყოს მიწათსარგებლობის გეგმის ნაწილი)
5. განვითარების სტრატეგიების მომზადება ცალკეული მსხვილი „ბრაუნფილდებისთვის“
6. კონსულტაციების ორგანიზების უზრუნველყოფა მიწათსარგებლობის გეგმისა და
„ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის მიხედვით
7. შექმენით შესაბამისი ორგანიზაციული სტრუქტურა „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიებზე
სამუშაოების წარმართვისთვის
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17.0

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის დასრულება და დ

17.1

ამ დიაგნოსტიკურმა კვლევამ მოგვცა „ბრაუნფილდების“ მიმოხილვა და
უზრუნველყო

მათი

საწყისი

იდენტიფიკაცია

თანამგზავრისა

და

აეროგადაღების საშუალებების გამოყენებით და ასევე ადგილზე შემოწმების
საშუალებით. ტერიტორიების ზომები მიახლოებითია და გამოდგება ქალაქის
ირგვლივ მთელი „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების საერთო მიმოხილვის
კონტექსტში. ადგილების გაზომვა

უნდა მოხდეს დიდი სიზუსტით, რაც

შეიძლება ძალიან მარტივად მოახერხოს მუნიციპალიტეტმა საჰაერო ფოტო
გადაღებების საშუალებით, რომლებიც მათ უკვე აქვთ დაგეგმვის მონაცემთა
ბაზაში.
17.2

კონსულტანტს შეეძლო გაეკეთებინა უფრო ზუსტი აზომვები, მაგრამ ეს
ამოცანა უკეთესად შესრულდება ქალაქის მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების
სპეციალისტის ან ადგილობრივი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც კარგად
იცის თითოეული ტერიტორია თუ რაიონი და მათი ისტორია და შესწევს
უნარი გააკეთოს უფრო ზუსტი დასკვნები იმის შესახებ თუ სად არის
„ბრაუნფილდების“ საზღვრები.

17.3

სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის პროცესში არ აქვს მნიშვნელობა მიწა 4
ჰექტარია თუ 6 ჰექტარი პირველადი კვლევისას, მაგრამ როცა ივსება
თითოეული უბნის შეფასების ფურცელი, მნიშვნელოვანია იყოს ზუსტად
აზომვის საშუალება, ან უკიდურეს შემთხვევაში ჰექტარის 1/10 სიზუსტით ამიტომ ამ მაგალითის მიხედვით მიწა შეიძლება იყოს 4,9 ან 4,92 ჰექტარი და
ეს შეიძლება დაზუსტდეს მხოლოდ მიწის ზუსტი საზღვრების განსაზღვრით
და კონსულტანტების აზრით ეს უნდა გაკეთდეს მუნიციპალიტეტში
დაგეგმარების გამოცდილი სპეციალისტის მიერ, რომელიც იმუშავებს
ადგილობრივ კონსულტანტთან ერთად და რომელიც ფლობს ინფორმაციას
ადგილობრივი ობიექტების შესახებ .

17.4

სავარაუდოდ სულ რაღაც ორი - სამი დღის სამუშაო ექნება შესასრულებელი
შესაბამის

ოფიციალურ

პირს

60

ტერიტორიის

ზუსტად

ასაზომად,

საზღვრების შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად და ადგილზე სიტუაციის
შესასწავლად იქ, სადაც საჰაერო გადაღებები არ არის მკაფიო. შემდეგ ერთიორი დღის განმავლობაში მას მოუწევს ამ ანგარიშში რუკების და ცხრილების
განახლება შემდეგი გამოყენებისთვის. შესაძლოა მოხდეს მისი ჩართვა ყველა
ამ 60 ობიექტის შეფასების ფურცლის შევსების პროცესში, მაგრამ ეს უფრო
ხანგრძლივი პროცესია.
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17.5

კვლევა თავისთავად უნდა გაფართოვდეს, ის არ ფარავს ყველა არასრულად
ათვისებულ ტერიტორიას, ისეთს როგორიც არის ძალიან დიდი ფართობი
მდინარე მტკვრის აღმოსავლეთით ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. ქალაქში
შეიძლება იყოს ბევრი სხვა არასრულად გამოყენებული უბნები, რომლებიც
აეროგადაღებისას არც ისე თვალსაჩინოა. ასევე, დაგეგმარების გამოცდილი
სპეციალისტი, რომელიც გამოიყენებს იგივე ტექნიკას და საჰაერო ფოტო
გადაღებას, რასა იყენებს კონსულტანტი, შეძლებს კიდევ ბევრი უბნის
იდენტიფიკაციას.

17.6

სწრაფმა დიაგნოსტიკურმა კვლევამ არ მოიცვა მაღლობები თბილისის ზღვის
ჩრდილოეთ და სამხრეთ, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში, სადაც
შეიძლება კიდევ იყოს სხვა არასრულად გამოყენებული უბნები. ერთ-ერთ
შეხვედრაზე დაისვა საკითხი, რომელიც შეეხებოდა ნაგავსაყრელებს და
თბილისის ზღვის ტერიტორიას, მაგრამ ის სცილდებოდა ამ კვლევის
ფარგლებს და „ბრაუნფილდების“ და აუთვისებელი მიწების განსაზღვრებას.

17.7

მომავალში აუცილებელია მუშობა „ბრაუნფილდების“ უფრო დეტალურ
კვლევაზე თბილისის ცენტრში, რადგანაც საჰაერო ფოტო გადაღებებების და
მისი გამოსახულების ინტერპრეტაციისას შესაძლოა არ გამოვლინდეს
შედარებით პატარა უბნები. ასეთ ადგილებს ექნებათ უდიდესი მნიშვნელობა
მათი ადგილმდებარეობის გამო. წამოიჭრა საკითხი მსხვილ უბანთან
დაკავშირებით თბილისის ცენტრში მტკვრის აღმოსავლეთით, რომელიც
გამოიყენებოდა ბაზრისთვის. ეს 10 ჰექტარი შეიძლება ჩაითვალოს დროებით
გამოყენებაში არსებულ „ბრაუნფილდად“,

მაგრამ საჰაერო გადაღებით

კვლევისას ძნელია მისი კლასიფიცირება „ბრაუნფილდად“ და ვერც
არასრულად გამოყენებულ ობიექტად ჩაითვლება ძალიან ინტენსიური
გამოყენების გამო. ეს ტერიტორია ამოღებული იქნა კვლევის ობიექტებიდან,
მაგრამ უდავოდ საჭიროებს სტრატეგიულ დაგეგმვას, რომელიც ძალიან
ყურადღებით უნდა ჩატარდეს.
17.8

დიდი მნიშვნელობა აქვს

იმას, რომ სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის

პროცესში არ არის ჩართული 1 ჰექტარზე ნაკლები ფართობის უბნები, მაგრამ
ისინი აუცილებელია პატარა პარკები, სათამაშო მოედნებისა და სხვა
უკიდურესად მნიშვნელოვანი ობიექტების მოსაწყობად. 0,5 და 0,75 ჰექტარის
ფართობის უბნები (ფეხბურთის ან რაგბის მოედნის ზომები) არ არის მცირე,
მაგრამ რამდენადაც ამ სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის შესწავლის
უპირველესი ობიექტები ოყო ათობით და ათასობით ჰექტარი ფართობის
„ბრაუნფილდები“, ვერ მოხერხდა ყველა მცირე ტერიტორიისთვის დროის
გამოყოფა.

ეს უბნები აღირიცხა მაგრამ მონაცემები არ იყო სრული და

შესაძლებელი იყო მოეცა დამახინჯებული სურათი, ამიტომ ამ ეტაპზე
74

გადაწყდა 1 ჰექტრამდე უბნებზე არ გამახვილებულიყო ყურადღება. ქალაქის
ზოგიერთ ნაწილში ცოტაა ასეთი ზომის უბნები, მაგრამ მნიშვნელოვანი
უბნების კვლევას შეუძლია გამოავლინოს ცარიელი ადგილები შემდგომი
გამოყენებისთვის. კვლევის მომდევნო ეტაპზე, აქამდე შეგროვებული
მონაცემების დადასტურებისა და კორექტირების შემდეგ, აუცილებელია
გაგრძელდეს 1 ჰექტრამდე უბნების კვლევა, განსაკუთრებით თბილისის
ცენტრში და გადაწყდეს მიჩნეულ იქნეს თუ არა ქალაქის ცენტრში ნახევრად
აშენებული შენობები „ბრაუნფილდებად“, რომლებიც ასეთ მდგომარეობაში 3
– 5 წელზე დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებიან.
17.9

ამ ანგარიშის მე - 8 - ე თავში მოცემულია კვლევის ფურცელი თითოეულ
ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად უნდა შეივსოს 60
ძირითადი უბნიდან თითოეულისთვის (შემდეგ კი სხვა უბნებისთვისაც,
განსაკუთრებით ახალი უბნებისთვის, რომელთა ფართობი 1 ჰექტარზე
ნაკლებია

და

მათი

იდენტიფიცირება

აუცილებელია).

ეს

ძალიან

მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რომელიც საკმაოდ მარტივად შესასრულებელია.
ის იმგვარად არის შედგენილი რომ
საჭირო

მონაცემები

ბაზის

სწრაფად და ეფექტურად მოგვცეს
შესადგენად

ქალაქის

ძირითადი

„ბრაუნფილდებისთვის“.
17.10

შესაძლებელი იქნება დღეში მომზადდეს 5 ასეთი შემაჯამებელი ფურცელი
(მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული

მონაცემებისა და დაგეგმარების

შესახებ კომენტარების გარდა) ანუ თავიდან აღნიშნულს დაეთმობა 12 სამუშაო
დღე. შემდეგ მოხდება თითოეული ფურცლის თავიდან გავლა მიწის
მფლობელობის შესახებ მონაცემების შესავსებად და დაგეგმარების თაობაზე
კომენტარების დასამატებლად, რასაც ერთი დღე დასჭირდება თითოეული
უბნისთვის. ასე რომ ერთი ადამიანი ამ სამუშაოს 3 თვეს მოანდომებს.
შესაძლებელი უნდა იყოს შემოთავაზებული კვლევის დასრულება 2017 წლის
ბოლოსთვის.
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18.0 კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე „ბრაუნფილდების“ იდენტიფიკაცია და მათი
დაცვა
18.1

ყველაზე

კრიტიკული

მნიშვნელობის

მქონე

„ბრაუნფილდების“

იდენტიფიკაცია არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც აუცილებლად
უნდა განხორციელდეს „ბრაუნფილდების“ კვლევის შემდეგ ეტაპზე და ეს
სწრაფად

უნდა

გაკეთდეს.

ეს

უნდა

მოხდეს

მიწათსარგებლობის

გენერალური გეგმის მომზადების შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ ჯერ არ არის ამის
დრო და ნებისმიერ შემთხვევაში ის გათვალისწინებულ უნდა იქნეს
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ფარგლებში და გახდეს ამ გეგმის
ნაწილი, თუ პარალელურად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ.

18.2

მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების სპეციალისტები ყურადღებით უნდა
დააკვირდნენ თითოეულ მთავარ „ბრაუნფილდს“ და იფიქრონ იმაზე, თუ
სად იქნება თბილისის მომავალი პოლიცენტრული განვითარების კვანძები
ან სად უნდა იყოს. ისინი უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, თუ როგორ მოხდება
შემდგომი

განვითარება

ამ

რაიონებში,

როგორია

მათი

კავშირი

ტრანსპორტთან, განსაკუთრებით რკინიგზასთან და რომელი უბანი ან
უბნის ნაწილი არის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე აღნიშნული
გეგმებისთვის მომავალში წარმატების მისაღწევად.
18.3

ეს

არის

შემდეგი

უმნიშვნელოვანესი

ამოცანა

„ბრაუნფილდების“

ტერიტორიების კვლევის მომდევნო ეტაპზე - გამოვლინდეს, აღირიცხოს და
დაცულ იქნეს კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნები
განვითრებისაგან (რაც საფრთხის ქვეშ დააყენებდა

მათი შეუსაბამო

მომავალში ახალი,

მნიშვნელოვანი და საინტერესო განვითარების შესაძლებლობას). ეს არის
სწორედ სანიმუშო ქალაქდაგეგმარების არსი - წინასწარი ფიქრი და
ანალიზი და მომავალი თაობებისთვის ქალაქის მდგრადი და სათანადო
განვითარების გზების შენარჩუნება, რისთვისაც საჭიროა რომ არ მოხდეს
ახლა კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე შესაძლებლობების დაკარგვა.
18.4

სწრაფმა დიაგნოსტიკურმა კვლევამ მუშაობა დაიწყო ამ პროცესზე
რამდენიმე უბნის იდენტიფიკაციის გზით, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ
კრიტიკული მნიშვნელობა: ასეთია 60 უბნიდან დაახლოებით 35 და კიდევ
14 მნიშვნელოვანი ობიექტი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების
სპეციალისტებმა აუცილებელია დახვეწონ ეს პროცესი და დაადასტურონ,
ამოიღონ ან დაამატონ კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნები. უფრო
ზუსტად კი, დიდი უბნების საზღვრები უნდა განისაზღვროს კრიტიკული
მნიშვნელობის

მქონედ

და

დაცულ
76

იქნეს

განვითარებისგან

განსაკუთრებული განხილვის და სპეციალური უფლებამოსილების გარეშე.
18.5

უბნები, რომლებიც აღნიშნულია როგორც კრიტიკული მნიშვნელობის
მქონე და მნიშვნელოვანი ტერიტორიები, ასეთად უნდა იქნეს
განსაზღვრული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაში - ეს შეიძლება
გაკეთდეს გეგმის ახალი თავის ან დანართის სახით (პოლიტიკასთან ერთად
რომელიც ეხება დანართში მოცემულ ტერიტორიებს). .

77

პოლიცენტრული იდეა გეგმის პროექტში .

შეიცვალა „ბრაუნფილდების“ შესაბამისად.

სამხრეთ და სამხრეთ - აღმოსავლეთ თბილისში შეიძლება გაშენდეს 4 მდგრადი დასახლება
„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიაზე *
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19.

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის (და ადგილობრივი გეგმების)
სიმტკიცის უზრუნველყოფა

19.1

თბილისის
მიწათსარგებლობის
გენერალური
გეგმა
მომზადდა
კონსულტანტების მიერ მუნიციპალიტეტისთვის და უახლოეს თვეებში უნდა
მოხდეს მუნიციპალიტეტის მიერ მისი განხილვა. ამიტომ გენგეგმის საკითხი
უპირველესი მნიშვნელობისაა.

19.2

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა განსაზღვრავს ასპარეზს მთელი
ქალაქისთვის, მის სამომავლო ხედვებს და მისწრაფებებს და შემდეგ მათ
ადგილებზე აქცევს განვითარების

მოდელებად მომავლისთვის

და

გრძელვადიანი მომავლისთვის. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
დოკუმენტი, რადგან ყოველი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულ იქნა
გეგმის განხორციელების პროცესში, გავლენას იქონიებს ქალაქში თითოეული
ადამიანის

ყოველდღიურ

განმავლობაში.
პოზიტიურად

ცხოვრებაზე

მომდევნო

ათწლეულების

კარგი გეგმა ქალაქს საშუალებას აძლევს
ყველა

ადამიანისთვის

და

განვითარდეს

გამოიყენოს

გონივრული

შესაძლებლობები მომავლისთვის და შეინარჩუნოს ის, რასაც საზოგადოება
აფასებს.
19.3 უახლოესი თვეების მანძილზე ქალაქისთვის უდიდესი ამოცანა იქნება
შეაფასოს წინადადებები, რომლებიც წინ უძღოდა მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის პროექტს

და მიიღოს გადაწყვეტილება

მათ

შესაბამისობაზე მიზნებთან და ასევე უნდა მიიღოს თუ არა მერიამ გეგმაში
წარმოდგენილი წინადადებები.
19.4 აღნიშნულმა კვლევამ უკვე კითხვის ქვეშ დააყენა და წარმოადგინა
რეკომენდაცია

გეგმაში

ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინადადების

წინააღმდეგ , რომელიც ეხება რკინიგზას თბილისის ცენტრში, მაგრამ აქ
შეიძლება იყოს ბევრი სხვა წინადადებაც, რომელიც საეჭვოა და ბევრი სხვა
წინადადება რომელთა მიღებასაც ქალაქი ისურვებდა. ეს ყველაფერი
შესასწავლია და საჭიროებს განხილვას უახლოესი თვეების განმავლობაში.
19.5 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ის ნაწილი, რომელიც
ეთმობა „ბრაუნფილდებს“ შეიძლება შეიცვალოს ან შეივსოს ამ კვლევიდან
მიღებული

ინფორმაციით.

შესაძლებელია

ბრაუნფილდების

ცალკე

სტრატეგიის მომზადება და გამოქვეყნება, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს
დეტალურ

წინადადებებს

რომლებიც

არ

არის

წარმოდგენილი

მიწათსარგებლობის გეგმაში. ასეთ შემთხვევაში მიწათსარგებლობის გეგმაში
მოხსენიებული უნდა იყოს ქალაქის „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების
სტრატეგია , როგორც დამატებითი სახელმძღვანელო. მომდევნო მე - 20 - ე
79

თავში

განხილულია

ბრაუნფილდების

სტრატეგია,

როგორც

ცალკე

დოკუმენტი.
19.6 მიწათსარგებლობის

გეგმაში

უნდა

მოხდეს

ადგილობრივი

გეგმების

დამატება ქალაქის ძირითადი რაიონებისთვის. ესენი უნდა მომზადდეს
შემდეგი 2 – 3 წლის განმავლობაში როგორც ადგილობრივი გეგმები, ქალაქის
მიწათსარგებლობის მთლიანი გეგმის კონტექსტში, მაგრამ შეიცავდეს
დეტალურ აღწერას თუ როგორ უნდა განხორციელდეს საერთო პოლიტიკა
ადგილზე

თითოეული

უბნისთვის.

მიწათსარგებლობის

დეტალური

ზონირება შეიძლება შედიოდეს მთლიან გეგმაში ან მომავალ ადგილობრივ
გეგმაში. თითოეული მიდგომა შესაძლებელია.
19.7 თუ

მიწათსარგებლობის დეტალური ზონირება ქალაქისთვის ვერ იქნება

შეთანხმებული როგორც მთელი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის
ნაწილი, მაშინ შეიძლება შეთანხმდეს პრინციპები 2017 ან 2018 წლებში და
მოხდეს გეგმის გამოქვეყნება, და

დეტალური ზონირებები

დაერთოს

როგორც ადგილობრივი გეგმების ნაწილი. თუ მიღებული იქნება ეს
მიდგომა, მაშინ მიწათსარგებლობის მიმდინარე გეგმა დარჩება ძალაში
მანამდე, სანამ არ იქნება შემუშავებული და შეთანხმებული დეტალური
ადგილობრივი გეგმები.
19.8 ქალაქის დაგეგმარების სპეციალისტებმა უნდა მიიღონ შიდა და შესაძლოა
გარე

იურიდიული

კონსულტაციები

გეგმისა

და

ნებისმიერი

შემოთავაზებული ადგილობრივი გეგმების სამართლებრივ სტატუსთან
დაკავშირებით და ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს იმაზე, თუ როგორ სურთ
მათ ქალაქის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა,
ცვლილებების შეტანა და გამოქვეყნება, რადგან გეგმა არის ძალიან
მნიშვნელოვანი როგორც იურიდიული დოკუმენტი და როგორც სამომავლო
გეგმა.
19.9 თუ მიმდინარე მიწათსარგებლობის გეგმა სასამართლოებში შენარჩუნდა
როგორც იურიდიული დოკუმენტი რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაშინ
მიდგომა შეიძლება მდგომარეობდეს არსებული გეგმის მხოლოდ შეცვლაში,
თუმცა ზოგიერთი ახალი ტექსტით, პრიორიტეტებით და ახალი გარეკანით,
და ამგვარად მხოლოდ შესწორებები უნდა იყოს დასაბუთებული. თუ მთელი
გეგმა ხელახლა დაიწერება მაშინ მთელი დოკუმენტი უნდა შემოწმდეს მის
იურიდიულ ადეკვატურობასთან დაკავშირებით.
19.10 არ არის ნათელი რამდენი ადგილობრივი გეგმა უნდა არსებობდეს. შესაძლოა
იყოს 7 ადგილობრივი გეგმა (ან 7 განცალკევებული თავი და რუკები
მიწათსარგებლობის საერთო გეგმის ფარგლებში), მაგალითად:
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თბილისის ჩრდილოეთი ნაწილი;

თბილისის ცენტრის აღმოსავლეთი

ნაწილი (მდ. მტკვრის აღმოსავლეთით);

თბილისის ცენტრის დასავლეთი

ნაწილი (მდ. მტკვრის დასავლეთით); ვაკე და

საბურთალო;

თბილისის

ზღვის რაიონი; თბილისის სამხრეთი ნაწილი და თბილისის სამხრეთ აღმოსავლეთი ნაწილი ;
19.11 ადგილობრივი

გეგმები

თბილისის

ჩრდილოეთი;

ცენტრალური

აღმოსავლეთი ; სამხრეთ - აღმოსავლეთი (და განსაკუთრებით თბილისის
სამხრეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთი ნაწილები) ნაწილებისთვის შეეხება
„ბრაუნფილდების“ მნიშვნელოვან ტერიტორიებს და საჭირო იქნება მათში
ბრაუნფილდების ცალკე სტრატეგიის წინადადებების გათვალისწინება ან
ისინი

თვითონ

უნდა

იყოს

აღნიშნულ

უბნებთან

დაკავშირებული

წინადადებების გამოხატვის საშუალება.
19.12 ამ

ანგარიშის

მომდევნო

თავში

წარმოდგენილია

თბილისის

„ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის მონახაზი, როგორც დაგეგმარების ცალკე
დამატებითი

სახელმძღვანელო დოკუმენტი (მაგრამ მას შეუძლია იგივე

იდეების ჩართვა მიწათსარგებლობის გეგმაში და პირდაპირ ადგილობრივ
გეგმებში „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის ცალკე დოკუმენტის გარეშე).
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20.0

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სტრატეგიის მომზადება

20.1

დავუშვათ მუნიციპალიტეტს სურს ჰქონდეს ცალკე „ბრაუნფილდების“
სტრატეგია,

რომელიც

არის

ცალკე,

მაგრამ

იმავდროულად

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ეს
თავი გვიჩვენებს თუ როგორ მზადდება ის და როგორ შეიძლება
გამოიყურებოდეს.
20.2ყველაზე მარტივი სახით, „ბრაუნფილდების“ სტრატეგია შეიძლება წააგავდეს
ამ ანგარიშს და შეიძლება ეს ანგარიშიც იყოს, მაგრამ ის საჭიროებს განახლებას
უფრო ზუსტი აზომვებით, რუკებით და მონაცემებით

და შეცვლილი და

დამტკიცებული კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნების ჩამონათვალით,
და ზოგიერთი დეტალური წინადადებით ინდივიდუალური უბნებისთვის (იმ
ხაზების გასწვრივ, რომლებიც ნაჩვენებია 24-ე თავში ცენტრალური რკინიგზის
მიმდებარე ტერიტორიის მაგალითზე). ის არ უნდა იყოს რთული. რაც უფრო
მარტივი იქნება მით უკეთესია. სტრატეგია უნდა იყოს უფრო მოქმედებაზე
ორიენტირებული ვიდრე სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევა, ამდენად ცოტა
განსხვავებული სტრუქტურაა ქვევით შემოთავაზებული. შესასრულებელი
სამუშაოს ძირითადი ნაწილი იქნება იდეების წამოყენება ადგილმდებარეობის
და პოლიცენტრული განვითარების სტრატეგიის კონცეფციების შესახებ
სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთი თბილისისთვის.
20.3 თბილისის „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების სტრატეგიის დოკუმენტი უნდა
შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისგან:
1. „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების განვითარების ამოცანები (შენობების ჩათვლით);
2. ხედვა (თბილისის პოლიცენტრული განვითარების ჩათვლით განსაკუთრებით ქალაქის სამხრეთით
და სამხრეთ - აღმოსავლეთით).

3.

„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების წარმოშობა, ტიპები და კლასიფიკაცია.

4. თბილისში „ბრაუნფილდების“

ტერიტორიების მასშტაბი და ადგილმდებარეობა.

5. ძირითადი ბრაუნფილდები (60 შემაჯამებელი ფურცლით, როგორც დანართი N 1).
6. კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე „ბრაუნფილდების“

ტერიტორიები და მნიშვნელოვანი უბნები.
პოლიტიკა კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე უბნების შესახებ

7. გეგმები, წინადადებები და იდეები მსხვილი „ბრაუნფილდებისთვის“ - მთავარი პრინციპები.
8. თბილისის ცენტრი - და ცენტრალური სარკინიგზო უბნები
9. თბილისის ჩრდილოეთი 10. თბილისის სამხრეთი -

დეტალური იდეები და წინადადებები

დეტალური იდეები და წინადადებები

11. თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთი - დეტალური იდეები და წინადადებები
12. ქალაქის ცენტრი და

სხვა ნაწილები - დეტალური იდეები და წინადადებები
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20.4 სტრატეგიას არ სჭირდება საკითხების ანალიზისთვის დროის დაკარგვა. გეგმა
უნდა ეხებოდეს იმას, თუ რას აპირებს ქალაქი გარკვეულ საკითხთან
დაკავშირებით.
20.5შეიძლება გამოვყოთ ცალკეული თავები ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის
შესახებ და ა.შ. მაგრამ ეს შეიძლება ჩართულ იქნეს წინადადებების ნაწილში
თბილისის თითოეული უბნისთვის.

მაგალითად, თავი ცენტრალური

რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიების შესახებ შეიძლება შეიცავდეს კომენტარს
უძრავი ქონების (მაგ. ოფისები) ბაზრის და დაფინანსების წყაროების შესახებ,
ხოლო თავები სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთი თბილისის შესახებ
შეიძლება შეიცავდეს კომენტარს საცხოვრებელი ბინების ბაზრის შესახებ
კონკრეტული
ამგვარად,

უბნების

დისკუსია

და

კონკრეტული

ბაზრების

და

წინადადებების

ფინანსების

კონტექსტში.

შესახებ სპეციფიკურია

წინადადებების და მოქმედების მიმართ.
20.6სტრატეგია უნდა ეხებოდეს მოქმედებას, რომელიც გამომდინარეობს ამ
კვლევაში (მიწათსარგებლობის კვლევა) წარმოდგენილი ანალიზიდან

და

ნებისმიერი სხვა დამატებითი კვლევიდან. შეცდომა იქნება სტრატეგიის შევსება
ანალიზით, რამდენადაც ეს მხოლოდ შეამცირებს დროს და ყურადღებას,
რომელიც

რეალურად

დაეთმობა

რეალურ

განვითარებას

და

საჭირო

გადაწყვეტებს.
20.7დაგეგმვის წინადადებები ძირითადი უბნებისთვის თბილისის სამხრეთში და
სამხრეთ - აღმოსავლეთ ნაწილში არ არის საჭირო იყოს ისეთი კონკრეტული
როგორც ამ კვლევაში წარმოდგენილი წინადადებები ცენტრალური რკინიგზის
მიმდებარე

ტერიტორიებთან

დაკავშირებით.

მუნიციპალიტეტმა

უნდა

განსაზღვროს ახალი პოლიცენტრული განვითარების ცენტრები ისე, რომ
კრიტიკული და მნიშვნელოვანი უბნები იდენტიფიცირებული და დაცული
იყოს.
20.8მუნიციპალიტეტმა რაც უნდა გააკეთოს „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის
დოკუმენტთან დაკავშირებით (2017/ 2018 წლებში) არის მხოლოდ ის რომ
მიუთითოს მე- 8 და მე- 12 პუნქტისთვის მიკუთვნებული ტერიტორიებისთვის
მაგალითად ‘S1,S2, S3, და S4 უბნები იქნება „სამხრეთ სამგორის“ დასახლების ნაწილი და ქალაქი

მოამზადებს პროექტს ან გამოაცხადებს ტენდერს
ტერიტორიების სრულყოფილი განვითარებისთვის,
დასახლების 3,000 ბინის მშენებლობას.

შესაბამის ვადაში ამ
რაც მოიცავს ახალი

S2 უბანი განსაზღვრულია როგორც კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორია
ხოლო S1 და S3 უბნები კი როგორც მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კრიტიკული და
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მნიშვნელოვანი უბნების პოლიტიკის შესაბამისად.
ამ ტერიტორიების ნებისმიერი შემოთავაზებული განვითარება მათთვის გეგმების
მომზადებამდე შეიძლება დასაშვები იყოს, მაგრამ დასჭირდება სპეციალური
ნებართვა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარების პროცესის ადეკვატურობას და
შესაბამისობას ტერიტორიის გრძელვადიან განვითარებასთან. განვითარების
პროექტები, რომლებიც არ შეესაბამება გრძელვადიან ამოცანებს ამ
ტერიტორიებისთვის ან რომლებიც შეიძლება გავლენას ახდენდეს სტრატეგიული
წვდომის გზებზე არ იქნება დასაშვები (იხ. კრიტიკული და მნიშვნელოვანი
უბნების პოლიტიკა).

20.9„ბრაუნფილდების“ სტრატეგიას ორი როლი აქვს. პირველი მდგომარეობს
ინფორმაციის

მიწოდებაში

დაგეგმვის

პროცესის

შესახებ

როგორც

მიწათსარგებლობის გეგმის ფარგლებში ან დაგეგმვის ცალკე სახელმძღვანელო
დოკუმენტის სახით, რომელიც გამყარებულია გეგმის ერთ-ერთი პოლიტიკით მაგ. ‘პოლიტიკა BFL 1’
‘განვითარება

„ბრაუნფილდების“
ტერიტორიებზე
რომლებიც
იდენტიფიცირებულია და დანომრილია ქალაქის „ბრაუნფილდების“
სტრატეგიაში (2018) შესაბამისობაში უნდა იყოს „ბრაუნფილდების“
სტრატეგიით (2018) და კონკრეტულად 6 – 12 პუნქტებით განსაზღვრულ
პოლიტიკასთან. განვითარება სხვა „ბრაუნფილდებზე“ და გამოუყენებელ ან
არასაკმარისად გამოყენებულ ტერიტორიაზე საჭიროა ითვალისწინებდეს
ბრაუნფილდების განვითარების პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრულია
ბრაუნფილდების სტრატეგიით.“
20.10 “ბრაუნფილდების“ ტერიტორიის სტრატეგიის მეორე როლი არის ის, რომ ის
წარმოადგენს განხორციელების სტრატეგიას.

84

21.0

უბნის განვითარების სტრატეგიები

მიწების განვითარების სტრატეგია
21.1

„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების სტრატეგიას, როგორც შესასრულებელ
სტრატეგიას, უნდა გააჩნდეს წინადადებები განხორციელებასთან დაკავშირებით.
მიწათსარგებლობის გეგმას შეეძლო განესაზღვრა ზოგიერთი ძირითადი
„ბრაუნფილდების“ ტერიტორია როგორც „მომავალი განვითარების სპეციალური
ზონა“, რომელიც ექვემდებარება კონკრეტულ სამომავლო გეგმებს, მაგრამ
„ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების სტრატეგიას უნდა შეეძლოს განსაზღვრა, თუ რა
სახის განვითარების პროექტი შეიძლება განხორციელდეს ამ ტერიტორიებზე ისე
რომ მომზადდეს პროექტი, გამოცხადდეს ტენდერი ან შეიქმნას კომპანია
ტერიტორიის განვითარების პროექტის განსახორციელებლად. ყველა ამ ვარიანტს
დასჭირდება გარკვეული ტიპის „წინამძღოლი“ და ეს უნდა განისაზღვროს
მიწათსარგებლობის გეგმით ან „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიით.

21.2 როგორც ზევით 20.8 ქვეთავში აღინიშნა, „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიების
სტრატეგია არ უნდა იძლეოდეს პასუხებს ან ახალ პროექტებს, მაგრამ უნდა
იძლეოდეს განვითარების მიმართულებას იმის მიხედვით არის თუ არა ის
მნიშვნელოვანი ამ უბნის განვითარებისათვის და არის თუ არა ეს
საცხოვრებელი დასახლება „ ახალი ქალაქი “ ან „ ახალი სოფელი “ ან ახალი
ოფისების კვარტალი თუ ლოგისტიკური უბანი ან იქნებ არის უბრალოდ
არსებული მიწათსარგებლობის გაფართოვება. მიწათსარგებლობის გეგმით
დადგინდა ქალაქის პოლიცენტრული განვითარება. „ბრაუნფილდების“
ტერიტორიების სტრატეგიამ უნდა გამოავლინოს

თუ რომელი უბნები

ჩაერთოს და სად უნდა იყოს თითოეული მათგანის განვითარების ცენტრი.
21.3

რადგან

ცენტრალური

რკინიგზის

დაკავშირებული სიტუაცია მოითხოვს
კვლევაში ძირითადად განისაზღვრა

მიმდებარე

ტერიტორიებთან

სწრაფ რეაგირებას, არსებულ
თუ როგორ გამოიყენება ეს

ტერიტორიები და როგორია მათი ადგილმდებარეობა, რაც მოცემულია
კვლევის 24 - ე თავში.
22.0

საკონსულტაციო პროცესები

22.1

კარგად დაფიქრებაა საჭირო თუ როგორ იქნება უმჯობესი საზოგადებასთან
კონსულტაციის წარმართვა
პროექტთან

და

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის

„ბრაუნფილდების“

ტერიტორიების

სტრატეგიასთან

დაკავშირებით.
22.2

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი, როცა მოხდება მისი
მიღება მუნიციპალიტეტის მიერ ან შესწორებების შეტანა, საჭიროებს
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გარკვეულ

დონეზე

საზოგადოებრივ

დისკუსიას

და

შემდგომში

აუცილებლობის მიხედვით ცვლილებების შეტანას. ამას შეიძლება მიეცეს
ქალაქის გარშემო საჯარო კონსულტაციებისა თუ განსჯის ფორმა 6 თვის
განმავლობაში და მერე რამდენიმე თვე შეიძლება დაეთმოს ოფიციალურ
საზოგადოებრივ გამოკითხვას. თუ ვივარაუდებთ რომ ყოველივე აღნიშნულს
ადგილი ექნება 2018 წელს, ბევრი საშუალება იარსებებს „ბრაუნფილდების“
ტერიტორიების საკითხის, როგორც მიწათსარგებლობის გეგმის ნაწილის,
განხილვასთან დაკავშირებით, სანამ არ მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ
მიწათსარგებლობის საბოლოო გეგმის მიღება. თუ ეს მოხდება, მაშინ
შესაძლოა აღარ იყოს საჭირო ცალკე საკონსულტაციო პროცესის წარმოება
„ბრაუნფილდების“ სტრატეგიასთან დაკავშირებით.
22.3

შემდეგ სემინარი „ბრაუნფილდების“ შესახებ და სხვა დისკუსიები შეიძლება
მოეწყოს ქალაქში „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის შესახებ, მას შემდეგ რაც ის
მომზადდება.
რა თქმა უნდა,
მიზანშეწონილი იქნებოდა ხელახლა
მოწვეულიყო სამუშაო შეხვედრა, რომელიც 2017 წლის 23 მაისს ჩატარდა
„ბრაუნფილდების“ შესახებ, იმისათვის რომ განგვეხილა მომზადების
პროცესში მყოფი „ბრაუნფილდების“ სტრატეგიის პირველი პროექტი.
ხსენებულ სამუშაო შეხვედრაზე შესამჩნევი იყო დიდი ენთუზიაზმი, იდეები
და გამოცდილება რაც მეტად მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია.
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23.0 ორგანიზაციული სტრუქტურები, რომლებიც განახორციელებენ სამომავლო
სამუშაოებს ყოფილ საწარმოო ტერიტორიებზე
23.1

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სტრატეგიას უნდა ჰყავდეს „ჩემპიონი“
რომელიც უზრუნველყოფს მის შესრულებას. საბოლოო „ჩემპიონი“ შეძლება
იყოს მერი ან მერის მოადგილე და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა
არსებობდეს

პირი

ყოველდღიურად

და/

ან

გუნდი,

პროგრესის

რომელიც

მიღწევის

საკითხზე

მუშაობს

უზრუნველსაყოფად

და

ინფორმაციას აწვდის მერს ან მის მოადგილეს პროცესის მიმდინარეობის და
სტრატეგიის

განხორციელებაში

მიღწეული

პროგრესის

შესახებ.

რა

ვარიანტები არსებობს ამ მიმართულებით?
23.2

პროცესის მიმდინარეობის, სიდიდის და ხარჯების გათვალისწინებით,
კოორდინატორი პირი ან ორგანო შეიძლება იყოს:
1.

ოფიციალური

პირი

კონკრეტული

და

აღიარებული

გეგმით

უხელმძღვანელოს “ბრაუნფილდების“ სტრატეგიას მუნიციპალიტეტში
და განახორციელოს ინიციატივების კოორდინაცია დეპარტამენტებს და
სხვა ორგანიზაციებს შორის (პერსონალი: 1 ან 1+2 ასისტენტი)
2.

ოფიციალური პირი რამდენიმე თანამშრომლისგან შემდგარი გუნდით –
ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების განყოფილება (პერსონალი 5)

3.

ცალკე
სტრუქტურული
ერთეული,
რომელიც
შექმნილია
მუნიციპალიტეტში სტრატეგიის წარმართვის მიზნით (პერსონალი 10).

4.

ამხანაგობა (და კომპანია), რომელიც შედგება ყველა ძირითადი
პარტნიორისგან, საბჭოთი და გენერალური დირექტორით (10).

5.

ამხანაგობა (და კომპანია), რომელიც ფლობს მიწას და ახორციელებს მის
განვითარებას (პერსონალი 20).

6.

სახელმწიფო უწყება ან მთავრობა და მუნიციპალიტეტი (პერსონალი
20).

7.

“ბრაუნფილდების“ სფეროში სპეციალიზებული კერძო სექტორის
კომპანია, რომელიც ახორციელებს სტრატეგიის კოორდინაციას.

ვარიანტები საილუსტრაციოდაა წარმოდგენილი და ყველა შეიძლება
მისაღები იყოს - მაგრამ ზემოქმედების სხვადასხვა დონეზე - თუმცა მე-7
ვარიანტი არ არის რეკომენდებული მოგვიანებით ქვევით წარმოდგენილი
მიზეზების გამო.
23.3

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს „ვინაობას“. თუ ოფიციალურ პირს გააჩნია
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საკმარისი

მხარდაჭერა,

ენთუზიაზმი

და

მოტივაცია

მნიშვნელოვანი განსხვავების შეტანა დღის წესრიგის
განხორციელებაში.

მას

შეუძლია

სხვების

მიერ

შეუძლია

და სტრატეგიის
შესრულებული

ღონისძიებების კოორდინაცია, მაგრამ თვითონ ვერ შეძლებს მთელი
სამუშაოს

დამოუკიდებლად

შესრულებას,

მას

სჭირდება

გუნდი,

სტრუქტურა, ან ქსელი იმისათვის, რომ საქმე წინ წასწიოს. ასევე მას
დასჭირდება

გარკვეული

ღონისძიებების შესრულება

უფლებამოსილება,

რომ

უზრუნველყოს

- რაც უშუალოდ გულისხმობს პირდაპირ

კავშირს მერთან ან მის მოადგილესთან.
23.4

გუნდი მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების და არქიტექტურის სამსახურში
უზრუნველყოფს მჭიდრო კავშირს მიწათსარგებლობის გეგმასთან და
მერთან და მერის მოადგილესთან.

23.5

მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ცალკე სტრუქტურული ერთეული
უფრო მეტ ინტერესს შექმნის საკითხთან დაკავშირებით ქალაქის მასშტაბით.
ასეთი სტრუქტურული ერთეული შეიძლება მდებარეობდეს თბილისის
მერიაში ან მის ფარგლებს გარეთ მაგალითად თბილისის სამხრეთ ნაწილში
მთავარი “ბრაუნფილდების “ ახლოს.

23.6

შეიძლება შეიქმნას ძირითადი უწყებების ამხანაგობა (პარტნიორობა),
რომელიც ჩართული იქნება “ბრაუნფილდების “ განვითარებაში ქალაქის
მასშტაბით და რომელსაც ეყოლება 5 – 10 ხელმძღვანელისგან შექმნილი
სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც იქნება ქალაქის მერი ან
მისი მოადგილე. საჭირო იქნება დაინიშნოს გენერალური დირექტორი და 5
– 10 თანამშრომლისგან შემდგარი მცირე გუნდი, ან ეს თანამშრომლები
მივლინებულ იქნენ მუნიციპალიტეტიდან და სხვა პარტნიორი უწყებებიდან
კომპანიაში, რომელიც 5 – 10 წელი მაინც იფუნქციონირებს. ეს ძვირია მაგრამ
„დამატებითი“ ხარჯები შემცირდება „მივლინებული“ პირების გამოყენებით
პარტნიორი ორგანიზაციებიდან, რომლებიც უკვე იმყოფებიან პარტნიორის
სახელფასო პროგრამაში.

23.7

ზევით შემოთავაზებული მეხუთე ვარიანტი იგივე სტრუქტურაა, მაგრამ აქ
პარტნიორი კომპანია ფაქტიურად ფლობს მთლიან მიწას ან მის ნაწილს,
რომლის ხელახალი განვითარებაც უნდა განხორციელდეს და შემდეგ ყიდის
მათ

კერძო

დეველოპერებზე

ტერიტორიის

განვითარებისთვის. კომპანიის ხარჯი იქნება

თითოეული

ნაწილის

მის მიერ ოპერაციებზე

გაწეული ხარჯი.
23.8

მეექვსე ვარიანტი მდგომარეობს იმაში, რომ ქალაქის უწყებამ ან მთავრობამ
აიღოს

პასუხისმგებლობა

ბრაუნფილდის
88

ტერიტორიის

ხელახალ

განვითარებაზე

მიწის პირდაპირი მფლობელობით ან საჭიროების

შემთხვევაში დეველოპერებზე სესხის გაცემით და გარკვეულწილად
წინასწარი

განვითარების

სტრუქტურა

საჭიროა

პირდაპირი

დაფინანსდეს

დაფინანსების
და

ის

გზით.

მოითხოვს

უწყების

კაპიტალურ

ბიუჯეტსაც განვითარების დასაფინანსებლად.
23.9

მეშვიდე

ვარიანტი

მდგომარეობს

ტერიტორიის

განვითარების

განახორციელოს

ყველა

ან

იმაში,

რომ

სპეციალიზაციის

ზოგიერთი

“ბრაუნფილდების“
მქონე

ძირითადი

კომპანიამ

„ბრაუნფილდის“

განვითარება თბილისის ნაწილში ან ქალაქის მასშტაბით, თუმცა არ არის
აუცილებელი ყველა „ბრაუნფილდის“ მოცვა. ეს ვარიანტი არ არის
რეკომენდებული,

რამდენადაც

ითვალისწინებს

თბილისის

„ბრაუნფილდებზე“ მთლიანი კონტროლის გადაცემას ერთი კომერციული
ოპერატორისთვის, რომელიც უპირველესად ლოიალური იქნება თავისი
აქციონერების მიმართ და ეცდება მათთვის მოგების მიღებას. სახელმწიფოს
- და კერძო სექტორის პარტნიორობას ან სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ
მყოფ კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს საერთო ამოცანა -

პროგრამის

განხორციელება,

ხელახალი

გამოყენება

რომლის

მიზანია

საზოგადოების

“ბრაუნფილდების“

ინტერესების

სასარგებლოდ

კერძო

აქციონერების ინტერესების გათვალისწინებით.
23.10 ყველა ტერიტორიის განვითარება ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება კერძო
სექტორის კომპანიების მიერ, ასე რომ არ არის აუცილებელი სახელმწიფო
სექტორისთვის რომ პროცესის მთელი კონტროლი და კოორდინაცია სხვას
გადასცეს. მეშვიდე ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სექტორის
კომპანიისთვის

მთელ

პროცესზე

კონტროლის

გადაცემას

არ

არის

რეკომენდებული.
23.11 ძალიან დიდ ტერიტორიებზე შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს სახელმწიფო
ორგანოს მიერ “ბრაუნფილდების“ ტერიტორიის დამუშავების კოორდინაცია
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არ მოხდეს მთელი ტერიტორიის გაყიდვა
ერთ მფლობელზე, არამედ ის „შეიფუთოს“ რამდენიმე დიდ პაკეტად და
გაიყიდოს სხვადასხვა დეველოპერებზე ისე, რომ ერთ დეველოპერს არ
შეეძლოს მთელი პროცესის შეჩერება. ეს უზრუნველყოფს გარკვეული
კონკურენციის არსებობას ტერიტორიის განვითარებისთვის და შეიძლება
აამაღლოს

დაპროექტების,

განვითარების

და

საზოგადოებასთან

კონსულტაციის წარმოების სტანდარტები.
23.12 კერძო კომპანიის მიერ მთლიანი ტერიტორიის კონტროლის უარყოფითი
მხარე (თუ ეს ტერიტორია ძალიან ან უკიდურესად დიდია ) არის ის, რომ
კომპანიას

შეიძლება

ეს

ტერიტორია
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ეკუთვნოდეს

დაახლოებით

ათწლეულის

განმავლობაში

და

არ

ხდებოდეს

მისი

განვითარება.

მიუხედავად იმისა, რომ საკოორდინაციო სტრუქტურა და დაგეგმვის
სისტემა შეიძლება იძლეოდეს ლიცენზიებს ან ნებართვებს, რომელთა
მოქმედების

ვადა

მაგ.

იწურება

5

წელიწადში,

დეველოპერების

უმრავლესობას შეუძლია აღნიშნული შეზღუდვებისთვის თავის არიდება
გარკვეული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყებით უშუალოდ 5
წლის ამოწურვამდე და შემდეგ კიდევ უმოქმედობა დამატებით 5 წელი თუ
ისინი მიიჩნევენ, რომ ბაზარი ჯერ მზად არ არის. “ბრაუნფილდების “
სტრატეგიის განხორციელება ასეთ შემთხვევაში მთლიანად დამოკიდებული
იქნება

დიდი

დეველოპერული

კომპანიის

კეთილ

ნებაზე

და

ინდივიდუალური ანალიტიკოსის და გადაწყვეტილების მიმღები პირის
ანალიზზე და შეხედულებაზე, რომელიც შეიძლება მსოფლიოს სრულიად
სხვა

კუთხეში

იყოს

და

არ

ჰქონდეს

წარმოდგენა

ტერიტორიის

ადგილმდებარეობის შესახებ.
23.13 “ბრაუნფილდების “ სტრატეგიის კოორდინატორი სახელმწიფო ორგანოს ან
სახელმწიფო - კერძო სექტორის პარტნიორობის ერთ-ერთი უპირველესი
ამოცანაა მიწის კონსოლიდაციის სისტემის არსებობის უზრუნველყოფა.
ზოგიერთ შემთხვევაში კოორდინაციის ორგანომ შეიძლება შეკრიბოს მიწის
ნაკვეთები მრავალი მცირე მფლობელისგან და შემდეგ კონსოლიდირებული
მიწა გაყიდოს ან ლიცენზიით გადასცეს კერძო სექტორის კომპანიას,
რომელიც

განახორციელებს

განვითარებას

მომზადებული გენერალური გეგმის

ტერიტორიისთვის

ან დეტალური აღწერილობის

შესაბამისად. სხვა სიტუაციებში კერძო სექტორის დეველოპერმა კომპანიებმა
შეიძლება თვითონ შეისყიდონ მიწა ბევრი მცირე მფლობელისგან. ბევრნაირი
მიდგომა შეიძლება არსებობდეს.
23.14

“ბრაუნფილდების “ ტერიტორიის სტრატეგიის კოორდინატორ ორგანოს
შეიძლება ჰქონდეს ურთიერთობა

სხვადასხვა ტიპის კომპანიებთან,

სტრუქტურებთან და კონსორციუმებთან ქალაქის მასშტაბით 60 ძირითადი
ბრაუნფილდის

ტერიტორიის

განვითარების

მიზნით.

ზოგიერთ

ტერიტორიაზე საკოორდინაციო ორგანო სავარაუდოდ საერთოდ არ იქნება
ჩართული განვითარების პროცესში თუ კერძო სექტორის დეველოპერები
ახორციელებდნენ განვითარების პროცესს
შესაბამისად და “ბრაუნფილდების “

მიწათსარგებლობის გეგმის
სტრატეგიის თანახმად. სხვა

ტერიტორიებზე აღნიშნული ორგანო შეიძლება ჩაერთოს დასაწყისში და
სხვა ტერიტორიებზე შეიძლება საერთოდ არ იყვნენ და ზოგან კი შეიძლება
ზედმეტადაც იყვნენ ჩართული პროცესში

პროექტის სირთულის და

სახელმწიფო სექტორის ჩართულობის საჭიროების გამო. 60 ტერიტორიიდან
საკოორდინაციო

ორგანო

შეიძლება
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აქტიურად

მონაწილეობდეს

20

ტერიტორიის განვითარებაში და გარკვეულ დონეზე მონაწილეობდეს
დარჩენილი 20 ტერიტორიის განვითარებაში. პირველი 20 ტერიტორიიდან
ბევრი

შეიძლება

დაეთმოს

ტრანსპორტის

და

საზოგადოებრივი

ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ხოლო დარჩენილი 20 ტერიტორიის
უმეტესობა სავარაუდოდ დაეთმოს ბინათმშენებლობას. შუალედური ჯგუფი
საკოორდინაციო

ორგანოსგან

შესაძლოა

ითხოვდეს

კონკრეტული

პრობლემის გადაწყვეტას, რასაც შესაძლოა ერთი წელიწადი დასჭირდეს,
მაგრამ შემდეგ უკვე აღარ მიიღოს მონაწილეობა პროცესში.
23.15 ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების („“ბრაუნფილდების “) სტრატეგია
არაეფექტური იქნება, თუ ფინანსური რესურსები არ იქნება ხელმისაწვდომი
კოორდინატორისთვის

და

სტრუქტურული ერთეულის

/ან

საკოორდინაციო

გუნდისთვის,

ან კომპანიისთვის. რესურსები შეიძლება

ხელმისაწვდომი გახდეს მიწის გაყიდვით მიღებული მოგებიდან, მაგრამ
ასეთი „მოგების“ მიღებას შეიძლება დასჭირდეს 5 ან 10 წელი აქტიურ
ტერიტორიაზეც კი, ამდენად სახელმწიფო სექტორს დასჭირდება გარკვეული
რესურსები ან პერსონალი

ან მივლინებული პირები მომდევნო წლებში.

შემდგომი რეკომენდაციები სტრუქტურების, ვარიანტების და ხარჯების
შესახებ შეიძლება იქნეს მოწოდებული.
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24.0

ცენტრალური რკინიგზის ტერიტორია - ხედვა და სამოქმედო ღონისძიებები

24.1

ძირითადი პრობლემის განხილვისას „ბრაუნფილდებთან“ დაკავშირებით,
ანუ რკინიგზის საკითხზე მსჯელობისას (იხ. თავი 11.0), აუცილებელი გახდა
იმის ჩვენება, რომ თბილისის ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე
ტერიტორიები შეიძლება ხელახლა განვითარდეს ქალაქის ცენტრიდან
მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგის აღების საჭიროების გარეშე. ეს მომდევნო
თავი

წარმოგვიდგენს მონახაზს, თუ რა შეიძლება და უნდა მოხდეს

თბილისის ყველაზე მნიშვნელოვანი “ბრაუნფილდის “ ტერიტორიაზე და
ასევე იძლევა მაგალითს, თუ როგორ შეუძლია “ბრაუნფილდების “ კვლევას
მსგავსი მითითებების მიწოდება სხვა ტერიტორიების განვითარებასთან
დაკავშირებით. მეთოდი გულისხმობს თავდაპირველად ტერიტორიის
უნიკალური ან უპირატესი მახასიათებლების განსაზღვრას

და

იმის

გარკვევას თუ რას მოუტანს ისინი თბილისს. შემდეგ განხილული იქნება თუ
როგორ უნდა განვითარდეს ტერიტორია მომავალში.
24.2

მნიშვნელოვანია მომავალზე ფიქრი და ხედვა და ეს ხშირად გულისხმობს
სხვა ქვეყნების მაგალითების შესწავლას, სადაც მომავალი პერსპექტივები
უკვე გარკვეული ფორმით არის რეალიზებული. დასავლეთ ევროპის
ქვეყნების უმრავლესობაში რკინიგზის გამოყენება აქტიურად წარმოებს და
მასობრივი მდგრადი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძირითად საშუალებას
წარმოადგენს მეტროს გადატვირთულ სისტემებთან ერთად.

24.3

თბილისის ცენტრალურ სადგურზე დაკვირვებისას რთულია დაინახო რაიმე
ნელა მოძრავი ხმაურიანი და უსიამოვნო სუნის მქონე სატვირთო და
ნავთობის მატარებლების და სამგზავრო მატარებლების მცირე რაოდენობის
გარდა. მაგრამ ახლახან, საქართველოს რკინიგზამ ჩამოიყვანა შვეიცარული
Stadler -ის ორდონიანი სამგზავრო მატარებლები და მათი დანახვისას
თბილისის ცენტრალურ სადგურში შეიძლება იფიქროთ რომ ევროპის
რომელიმე ქალაქში იმყოფებით. შეიძლება წარმოვიდგინოთ განსხვავებული
მომავალი ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიისთვის - რაც
უნდა გახდეს თბილისისთვის ფართო ხედვის ნაწილი.

სურ. 24.1 ახალი სამგზავრო მატარებელი თბილისის ცენტრალურ სადგურში
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24.4

ერთი მახასიათებელი აკავშირებს ერთმანეთთან თითქმის ყველა ძირითად
„ბრაუნფილდს“ თბილისში და ეს არის რკინიგზის მთავარი ხაზი. ამიტომ
არის ბრაუნფილდები დღეს იქ სადაც არის და ეს მახასიათებელი აერთიანებს
მათ.

24.5

ძველი

წინადადება,

რომელიც

ხელახლა

გაცხადებულია

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტში და რომელიც ეხება
თბილისის ცენტრში მთავარი სარკინიგზო ლიანდაგების აღებას, არ არის
გონივრული და ზიანის მომტანია “ბრაუნფილდების “
მომავლისთვის

მთლიანი

ქალაქისთვის,

სადაც

სტრატეგიის

რკინიგზას

შეუძლია

გაცილებით დიდი როლის შესრულება და ზიანის მომტანი იქნება
ცენტრალური

რკინიგზის

მიმდებარე

ტერიტორიის

ხელახალი

განვითარებისთვის, სადაც სამგზავრო მატარებელი მხოლოდ მატებს და
არაფერს აკლებს ამ ადგილის უდიდეს უპირატესობას.
24.6

ცენტრალური ლიანდაგების აღება არ არის აუცილებელი რკინიგზის
ლიანდაგის

მიმდებარე

ტერიტორიის

ხელახალი

წარმატებული

განვითარებისთვის, 67 ჰა 75 ჰა-დან შეიძლება ხელახლა განვითარდეს
ცენტრალური ლიანდაგების (2 ან 4) აღების გარეშე, რომელიც გამოყენებულ
უნდა იქნეს გაცილებით გაუმჯობესებული თანამედროვე სამგზავრო
მატარებლებისთვის.

არსებობს

სხვა

წინადადებები

სატვირთო

მატარებლების მოძრაობის ქალაქიდან გატანასთან დაკავშირებით. იხ. თავი
13.0.
24.7

თბილისის ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია თბილისში
საუკეთესო კავშირების მქონეა.

ცენტრალური

სადგურის მიმდებარე

ცენტრალური
სადგური და დიდუბის მთავარი ხაზის სადგურები და მეტროს 4 სადგური
(მეტრო დიდუბე, მეტრო გოცირიძე, მეტროს სადგური ნაძალადევი,
სადგურის მოედანი (ჩრდილოეთი) და სადგურის მოედანი (სამხრეთი) დ ა
ტერიტორიას 6 სარკინიგზო სადგური აქვს გარშემო -

ერთადერთი ადგილია თბილისში, სადაც მეტროს ორი ხაზი ქალაქის სხვადასხვა
მხარეებიდან ერთდება.
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სურ. 24.2 მთავარი სარკინიგზო ხაზი
(წითლად) ემსახურება ყოფილ
საწარმოო ტერიტორიებს
(ბრაუნფილდებს) თბილისში რომელთა მიღწევაც შეუძლებელია
მეტროს საშუალებით (შავად).

სურ. 24.1 მთავარი სარკინიგზო
ხაზი უკავშირდება ერთმანეთს
ცენტრალურ სადგურში .

24.8

ცენტრალური
რკინიგზის
მიმდებარე
ტერიტორია
უნიკალური
ადგილმდებარეობაა
თბილისში
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის
თვალსაზრისით და ამდენად 65 ჰა განვითარებადი მიწა, რომელიც
დაფარულია ჩიხებით და სახელოსნოებით გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი
მიზნით, რომელიც მოითხოვს ადამიანების მასიურ გადაადგილებას. ამის
ხელშეწყობაც შეუძლია აღნიშნულ ტერიტორიას ისეთ დონეზე, რომელიც 3 ჯერ მაინც აღემატება თბილისის სხვა უბნების შესაძლებლობებს.

24.9

ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე „ბრაუნფილდი“ ყველა აღნიშნულ
სადგურს შორის გამოყენებულ უნდა იქნეს უმთავრესად მაღალი
სიმჭიდროვის მქონე დასაქმების ცენტრებისთვის, რაც თბილისის მსგავსი
მთავარი ქალაქისთვის გულისხმობს - ოფისების ახალ კვარტალს, მაღალი
სიმჭიდროვის

საცალო

ცენტრალური

სადგურის

ვაჭრობის
სამხრეთ

ობიექტებით
ნაწილში,

ფოკუსირებულია სხვადასხვა ტიპის საცალო ვაჭრობაზე.
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განსაკუთრებით
რომელიც

უკვე

24.10 ახალი ოფისების ძირითადი კვარტალი აქ ქმნის შესანიშნავ შესაძლებლობას
სამგზავრო მდგრადი ელექტრო მატარებლების გამოყენების მაქსიმალური
ზრდისთვის მთავარი სარკინიგზო ხაზის და მეტროს საშუალებით.
მუნიციპალიტეტმა არ უნდა დაიწყოს ბინათმშენებლობა ამ ადგილზე,
რადგან

ეს არ იქნება ამ უნიკალური სატრანსპორტო კავშირების მქონე

ადგილის

სათანადო

გამოყენება.

მან

ამ

ტერიტორიისთვის

პრიორიტეტულად უნდა მიჩნიოს საოფისედ გამოყენება ასევე ვიზიტორების
მოზიდვა ხაზოვან პარკში. გარკვეულად საჭირო იქნება ავტოსადგომების
მოწყობა

ოფისებში

მომუშავეთათვის,

მაგრამ

გაცილებით

მცირე

რაოდენობით ოფისებში არსებული სამუშაო ადგილების მთლიან რიცხვთან

შედარებით.

ეს

უნდა

იყოს

ტერიტორია,

რომელთან

დაკავშირებაც

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ხორციელდება. საჯარო ავტოსადგომებმა
არ უნდა დაიკავოს ძვირადღირებული ტერიტორიის დიდი ნაწილი,
რომელთან წვდომაც იოლად უნდა იყოს
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შესაძლებელი მატარებლით.

ადგილზე შეიძლება მოეწყოს საფეხმავლო და ველო ბილიკები და გზები
პარკის ტერიტორიაზე ავტომობილის გარეშე სამოძრაოდ .
24.11 ქალაქის მთავარი სარკინიგზო სადგურის, მეტროს და საოფისე ცენტრის
კომბინაცია

ქალაქის

საქმიან

ცენტრში

საკმაოდ

გავრცელებულია

თანამედროვე ევროპულ, ამერიკულ და აღმოსავლეთ აზიის ქალაქებში.
თბილისში არსებობს შესაძლებლობა აღნიშნულის განსახორციელებლად
პარკის გარემოში, რაც მეტად მნიშვნელოვანია.
24.12 გეგმის შემუშავებას შეიძლება დასჭირდეს 10 -დან 20 წლამდე როგორც
ლონდონის Canary Wharf -ის ან პარიზის La Defense -ის შემთხვევაში, მაგრამ
რამდენადაც საკითხი პარკს ეხება, მან შეიძლება მნიშვნელობა გაცილებით
ადრე შეიძინოს. ამჟამინდელი უძრავი ქონების ბაზარი ოფისებისთვის არ
არის

საკმარისად

ადგილებიდან

ძლიერი,

გადმოსვლის

მაგრამ

ტერიტორია

მსურველებს

მას

მოიზიდავს
შემდეგ,

რაც

სხვა
სქემა

ამოქმედდება და სავარაუდოდ ერთი ოფისი აშენდება ყოველ ორ წელიწადში.
24.13 შესაძლებლობების შეფასების თვალსაზრისით აქ წარმოდგენილი გეგმები
უშვებს საოფისე შენობების მშენებლობას, რომელთა სიმაღლე 10 სართულია (ამ
რაიონში არსებული შენობების მსგავსად), თუმცა ერთი ან ორი შენობა
შეიძლება შედარებით უფრო მაღალი იყოს

თუ პროექტი ქალაქს

რაიმე

ღირებულებას შესძენს ამ მიმართულებით, მაგრამ გეგმა არ ითვალისწინებს
ცათამბჯენების საჭიროებას ან ბაზარს ასეთი შენობებისთვის.
24.14 სავარაუდოდ უნდა აშენდეს 30 ოფისი დაახლოებით 30 წელიწადში, რომელიც
დაიტევს 50 თანამშრომელს თითოეულ სართულზე. შეიძლება ითქვას, რომ
მოსამსახურეთა რაოდენობა შენობაში დაახლოებით 10,000 -დან 15,000 -მდე
იქნება, რომლებისთვისაც ტერიტორიაზე შეიძლება დაიგეგმოს რესტორნების
და სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა. სხვა ვიზიტორებისთვის საინტერესო
იქნება საცალო მაღაზიები და თვითონ პარკის ტერიტორია. ეს უნდა იყოს
აყვავებული ტერიტორია დიდი საცხოვრებელი ზონებით, რომლებიც უკვე
არსებობს ორივე მხარეზე. აქვე იქნება პარკი და სათამაშო სივრცე
განკუთვნილი დღის და საღამოს ვიზიტორებისთვის.
24.15 რაც შეეხება გეგმის სამომავლო დასაბუთებას, არსებობს რამდენიმე ვარიანტი.
პარკები მეტად საჭიროა ნებისმიერ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა გაშენდება
ადრეული

ეტაპიდანვე.

თუ

ოფისის

განვითარების

მაჩვენებელი

მოსალოდნელზე ნაკლებია, ან ადგილი აქვს ცვლილებას სამუშაო ჩვევებში და
ნაკლები ადამიანი იმუშავებს ოფისებში მომავალში, მაშინ შედარებით იოლი
იქნება გამოყენებულ იქნეს იგივე გეგმა

და განლაგება სხვა მიმზიდველი

ობიექტების ასაშენებლად, რომლებიც ვიზიტორებს დააინტერესებს. შეიძლება
ბინათმშენებლობაც იქნეს დაშვებული დაახლოებით 20 წლის შემდეგ, თუ
საოფისე კვარტალი სავარაუდოდ ვერ შეავსებს სრულად მისთვის განკუთვნილ
ტერიტორიას. გეგმა საკმაოდ მოქნილია, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ოფისის
კონცეფციის დათმობა ზედმეტად ადრე, რადგან მას დასჭირდება 20 წელი
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დასამკვიდრებლად. საცხოვრებელი სახლების დეველოპერები 10 წლის
შემდეგ დაიწყებენ ამ ტერიტორიების მოთხოვნას განვითარების მიზნით. უნდა
სცადოთ და გაუძლოთ ამ ზეწოლას

კიდევ 10 წელი, დაახლოებით 2030

წლამდე. ამ ყველაფერს დიდი დრო სჭირდება. ტერიტორია, სადაც სამომავლო
ოფისები უნდა აშენდეს დაფარული იქნება ბალახით პარკის ფარგლებში და
თუ პარკის დაპროექტება კარგად მოხდება, არ გამოჩნდება რომ ეს ტერიტორია
ცარიელი სამშენებლო ნაკვეთებია. თუ არასოდეს მოხდება მათი განვითარება
ამას ვერავინ გაიგებს.
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დასკვნები

25.0

დასკვნა

25.1

1. თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების (“ბრაუნფილდების “ ) თემა
უჩვეულოა
2. წარმოადგენს შესაძლებლობას - და არა პრობლემას
3. ფართო მასშტაბი
4. დიდი ვადები
5. რკინიგზის საკითხი
6. ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოფისების ახალი
კვარტლის გაშენება პარკის გარემოში
7. ქალაქის ცენტრი და სხვა უბნები
8. თბილისის ჩრდილოეთი
9. თბილისის სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთი
10. შენობების ხელახალი გამოყენება
11. მიწათსარგებლობის გეგმა
12. ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სტრატეგია და მისი განხორციელება
თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების (“ბრაუნფილდების “ ) თემა
უჩვეულოა

25.2

თბილისის

ყოფილი

საწარმოო

ტერიტორიების

(“ბრაუნფილდების“)

ფორმირების გარემოებები უჩვეულოა და ცოტა პარალელი აქვს მსოფლიოს
სხვა ქალაქებთან და ამდენად რთულია რელევანტური მაგალითების
გამოძებნა თუ როგორ უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. დასავლური ქვეყნების
უმრავლესობას,
ტერიტორიები

რომელთაც

გააჩნდათ

“ბრაუნფილდების“

დიდი

ასევე ჰყავთ დიდი და მზარდი მოსახლეობა და ამან

განაპირობა უმეტესწილად მოთხოვნის არსებობა “ბრაუნფილდების “
ტერიტორიების

ხელახალი

გამოყენების

თაობაზე.

საქართველოს

მოსახლეობა ძალიან დიდი არ არის და ზრდის მაღალი ტემპითაც არ
გამოირჩევა, რომ დღის წესრიგში დააყენოს „ბრაუნფილდების“ ასეთი დიდი
ტერიტორიების გამოყენება მოკლე ან საშუალოვადიან პერიოდში.
25.3

სანიმუშო

პრაქტიკის

მაგალითების

უმრავლესობა

„ბრაუნფილდის“

ტერიტორიების განვითარების შესახებ უშუალოდ დასავლეთ ევროპის და
აშშ-ს ქალაქებიდან რელევანტური
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არ არის თბილისის სიტუაციისთვის,

რამდენადაც თითქმის ყველა მათგანი მოტივირებული და დაფინანსებულია
მიწის მაღალი ფასით, ახალ საცხოვრებელ და კომერციულ ფართობზე
არსებული

მნიშვნელოვანი

მოთხოვნის

საფუძველზე.

ამ

მიზეზით

რამდენიმე საერთაშორისო მაგალითია წარმოდგენილი ამ კვლევაში.
მოგვიანებით,
გაცნობა

შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს ზოგიერთი მაგალითის

კონკრეტულ

პროექტებთან

ან

იდეებთან

დაკავშირებით.

საინტერესოა მათი განხილვა, თუმცა ისინი ვერ იქნება გამოყენებული
გენერალურ ან ფინანსურ მოდელად, რადგან თბილისის გარემოებები
განსხვავებულია

და

შესაბამისად

სხვა

მიდგომები

უნდა

იქნეს

შემუშავებული.

წარმოადგენს შესაძლებლობას - და არა პრობლემას
25.4

თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები უდიდეს შესაძლებლობებს
შეიცავს ქალაქისთვის. ეს უბნები ისეთ ადგილზე მდებარეობს, რომ
შესაძლებელია მათი დღეს გამოყენება ისევე როგორც მომავალში. ისინი
ცარიელი ტერიტორიებია მცირე ფიზიკური პრობლემებით. ზოგიერთი
ქალაქის „ბრაუნფილდები“ ზედმეტად მცირეა გამოსაყენებლად ან ისეთ
ადგილზე მდებარეობს, რომელიც მიუწვდომელია და ზოგიერთი სხვა
პრობლემით

გამოირჩევა,

ვარგისიანობაზე.

რაც

თბილისის

გავლენას

ახდენს

„ბრაუნფილდის“

მათ

გრძელვადიან

ტერიტორიებს

კარგი

ადგილმდებარეობა აქვს (თუმცა ძალზე მცირედაა წარმოდგენილი თბილისის
ცენტრში იმისათვის, რომ მოეწყოს ქალაქის ცენტრისთვის ასე საჭირო
პარკები) და გამოსადეგია გრძელვადიანი გამოყენებისთვის ქალაქის მიერ და
დაკავშირებულია მთავარ სარკინიგზო ხაზთან.
25.5

საბედნიეროდ თბილისში ბრაუნფილდები ისეთი ხილული არ არის როგორც
ზოგიერთ ქალაქში. თბილისი ლამაზი ქალაქია და შესაძლებელია ქალაქში
სტუმრობა და მგზავრობა აეროპორტიდან ან ქალაქის გავლით ისე, რომ ვერც
შენიშნოთ “ბრაუნფილდების “

არსებობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია

ქალაქის მიმართ კომერციული ნდობის დასამყარებლად. „ბრაუნფილდები“
არ არის პრობლემა, ისინი ამჟამად დაკარგული შესაძლებლობებია

და

მომავალში შეიძლება გახდეს შესაძლებლობა სწორი და გონივრული
დაგეგმვის შემთხვევაში.
ფართო მასშტაბი
25.6

მიუხედავად იმისა, რომ შეუმჩნეველია, თბილისის ბევრი „ბრაუნფილდის“
ტერიტორია უზარმაზარია. 10 ჰა ბრაუნფილდი დიდი ტერიტორიაა, მაგრამ
თბილისში “ბრაუნფილდების “ ფართობი 10 ჰა, 50 ჰა, 100 ჰა და კიდევ უფრო
მეტიცაა. ეს არის “ბრაუნფილდების “
99

დიდი ფართობი და ბევრი

შესაძლებლობა მაგრამ ის ასევე მოითხოვს დიდი რაოდენობის ინვესტიციებს
ხელახალი განვითარებისთვის. შეფასებულია, რომ არსებული 60 ძირითადი
„ბრაუნფილდის“ საერთო ფართობია 1,500 ჰა. არსებობს ასევე ფართობი (500
ჰა) თბილისის სამხრეთ - აღმოსავლეთით აეროპორტსა და ყოფილ სამხედრო
აეროდრომს შორის, რომელიც არ ყოფილა შეტანილი ბრაუნფილდების
ჩამონათვალში, და ასევე გამოუყენებელი 150 ჰა თბილისის ჩრდილოეთ
ნაწილში მდინარე მტკვრის დასავლეთ სანაპიროზე, ასე რომ შეიძლება
არსებობდეს დაახლოებით 2,000 ჰა ბრაუნფილდი და გამოუყენებელი
ტერიტორია თბილისის შიგნით ან მის განაპირას. კვლევა ფოკუსირებულია 60
ძირითად უბანზე, რომელთა საერთო ფართობია 1,500 ჰა და

რომლებიც

ცნობილია, როგორც ყოფილი ინდუსტრიული ტერიტორიები და რკინიგზის
ჩიხები.
დიდი ვადები და ეტაპობრივი განვითარება
25.7

“ბრაუნფილდების “ ტერიტორიების სიდიდე და თბილისის მოსახლეობის
რაოდენობა მიუთითებს, რომ ბევრი „ბრაუნფილდის“ ტერიტორია ან მისი
ნაწილი შეილება აუთვისებელი დარჩეს მომდევნო 30 წლის განმავლობაში. ეს
აუცილებელი არ არის იყოს პრობლემა,
სათანადოდ

განხორციელდება

თუ მოხდება მისი აღქმა და

დაგეგმარება.

განვითარებისთვის

პრიორიტეტების განსაზღვრა და ტერიტორიების იდენტიფიკაცია მომდევნო
10 წლის განმავლობაში, შემდეგ კიდევ 10 წლის განმავლობაში და მომდევნო
10 წლის განმავლობაში შესაძლებელს გახდის შუალედური ან დროებითი
სტრატეგიების შემუშავებას და იმის უზრუნველყოფას, რომ შუალედური
ლანდშაფტის შექმნამ მინიმუმამდე დაიყვანოს „ბრაუნფილდის“ ხილვადობა,
რომელიც აუთვისებელი დარჩება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
25.8

ისეთი უბნებისთვისაც კი, რომლებიც მიჩნეულია პრიორიტეტებად, ვადები
იქნება დაახლოებით 10, 20 ან 30 წელი მთლიანი ტერიტორიის განვითარების
დასასრულებლად. ეს საკმაოდ ნორმალური ვადაა დასავლეთ ევროპის
ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც მაღალია მიწაზე მოთხოვნა. ლონდონის ყოფილი
გემთსაშენის ხელახალი განვითარება მაგალითად 30 წლის წინ დაიწყო და
კვლავ გრძელდება. ბევრი ტერიტორია ჯერ კიდევ აუთვისებელია. Canary
Wharf -ის ახალი ფინანსური კვარტლის აშენებასაც კი, რომელიც ლონდონის
ცენტრის უშუალოდ გვერდით მდებარეობს და საკმაოდ პოპულარული
ადგილია

ინვესტიციებისთვის,

20

წელი

დასჭირდა.

თბილისის

ბრაუნფილდებს ასეთი კომერციული ზეწოლის გარეშე განვითარებისთვის
ალბათ გარკვეული დრო დასჭირდება. აუცილებელია საჭიროების აღიარება
და შესაბამისი გეგმის შემუშავება.

რკინიგზის საკითხი
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25.9

თბილისს მეტროს ძალიან კარგი სისტემა აქვს, რომელიც ქალაქის ცენტრის
და ურბანული ნაწილის ჩრდილო - სამხრეთით მიწისქვეშ გადაადგილდება.
მეტროს

არსებობამ

მაგისტრალიდან,

ყურადღება

რომელიც

საშუალებაა ქალაქში და

გადაიტანა

დამატებითი

რკინიგზის

მდგრადი

მთავარი

სატრანსპორტო

წარმოადგენს მეტროს ალტერნატივას, ქმნის

არჩევანს და ემსახურება ახალ დასახლებებს და მეტროს დაფარვის მიღმა
არსებულ ვრცელ „ბრაუნფილდებს“.
25.10 ქალაქს ახლა გაუჭირდებოდა რესურსების გამონახვა მეტროს ასაშენებლად,
მაგრამ საბედნიეროდ მას უკვე აქვს მეტრო. ასევე რთული იქნებოდა
რესურსების გამონახვა ქალაქის შიდა მთავარი მძიმე (ან მსუბუქი)
სარკინიგზო მაგისტრალის ასაშენებლად,
ასეთი

რკინიგზა,

რომელიც

მაგრამ საბედნიეროდ მას აქვს

უკავშირდება

თბილისის

ძირითად

„ბრაუნფილდებს“. ნამდვილად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, რომ ეს
ინფრასტრუქტურა დარჩეს სამომავლოდ სამგზავრო მატარებლებისთვის.
25.11 მომავალში, და გასაკუთრებით მაშინ, როცა დაბალი სიჩქარით მოძრავი
სატვირთო მატარებლები გაყვანილი იქნება თბილისის ცენტრიდან (და ამის
შესაძლებლობა განიხილება), სწრაფ თანამედროვე სამგზავრო მატარებლებს
შეეძლებათ ცენტრალურ სადგურში და ქალაქის მასშტაბით მგზავრებისთვის
მომსახურების გაწევა სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ და ქალაქის ფარგლებს
გარეთაც კი. მაგრამ მთავარი მაგისტრალის 2 ლიანდაგი (ერთი ჩრდილოეთის
მიმართულებით და ერთი სამხრეთის მიმართულებით) უნდა შენარჩუნდეს
ქალაქის ცენტრში დარღვევის გარეშე და ცენტრალური სადგური დარჩეს
როგორც

არის.

ფოკუსირება

უნდა

მოხდეს

თბილისის

მასშტაბით

თანამედროვე სარკინიგზო მომსახურების მიწოდებაზე და მეტროს ორივე
ხაზთან დაკავშირებაზე ცენტრალურ სადგურში, რომელიც ერთადერთი
ადგილია ქალაქში, სადაც ეს შესაძლებელია. წინადადებები თბილისის
ცენტრში რკინიგზის მთავარი ხაზის გაწყვეტის შესახებ უარყოფილ უნდა
იქნეს.
ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოფისების ახალი
კვარტლის გაშენება პარკის გარემოში
25.12 ყველაზე

სტრატეგიული

„ბრაუნფილდი“

მთელ

თბილისში

არის

ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია. „ბრაუნფილდის“ 65 ჰა
ტერიტორია, რომლის გარშემოც განლაგებულია 6 სარკინიგზო სადგური,
წარმოადგენს

უნიკალურ

შესაძლებლობას

ქალაქში

ახალი

ოფისების

კვარტლის - ქალაქის საქმიანი ცენტრის მოსაწყობად რაც უზრუნველყოფს
მაღალი სიმჭიდროვის (ბევრი ადამიანის) დასაქმებას. აქ შესაძლებელი იქნება
მაქსიმალურად
ტრანსპორტის

იქნეს

გამოყენებული

შესაძლებლობები,
10
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რაც

მდგრადი
შეუძლებელია

საზოგადოებრივი
თბილისის

სხვა

უბნებში. არცერთ მათგანს არ აქვს მსგავსი კავშირები, ამდენად საჭიროა მათი
გონივრული გამოყენება ისე, რომ რაც შეიძლება ბევრმა მოსამსახურემ
მიაღწიოს ამ ადგილს ავტომობილის გამოყენების გარეშე. სხვა დანიშნულება,
როგორიცაა მაგალითად ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი ადგილების და
სავაჭრო ობიექტების მოწყობა, შეიძლება ასევე მიზანშეწონილი იყოს ამ
ტერიტორიისთვის, მაგრამ ეს უბანი არ უნდა იქნეს გამოყენებული
საცხოვრებელი მიზნებისთვის და ავტოსადგომებისთვის.
25.13 ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარება შეიძლება
მოხდეს პარკის გარემოში, რაც უზრუნველყოფს ღია სივრცეს, რომელიც ასე
აკლია და სჭირდება თბილისის ცენტრს. განვითარება არ მოითხოვს
ცენტრალური რკინიგზის 2 ან 4 ლიანდაგის აღებას და რეალურად მას
საფრთხე შეექმნება იმ შემთხვევაში თუ ეს რკინიგზა აღარ იარსებებს.
ქალაქის ცენტრი და სხვა უბნები
25.14 ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სწრაფი დიაგნოსტიკური კვლევის
იმედგამაცრუებელი ასპექტი ისაა, რომ თბილისის ცენტრში ძალიან ცოტა
„ბრაუნფილდია“. საჭიროა გაცილებით უფრო მეტი ღია სივრცე და პარკი,
მაგრამ თბილისში “ბრაუნფილდების “

ტერიტორიის დიდი ფართობის

მიუხედავად, მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა “ბრაუნფილდების “
ტერიტორიებზე პარკების მოსაწყობად და ძალიან მცირე შესაძლებლობაა
მდინარის ნაპირის გახსნის კუთხით, რომელიც მჭიდროდ არის მოქცეული
საავტომობილო გზატკეცილებს შორის.
25.15 უფრო მეტი პარკის გასაშენებლად შესაძლებელია სხვადასხვა ვარიანტის
განხილვა,

მაგალითად

ზოგიერთი

ქუჩის

ბლოკირება

(მაგრამ

არა

რკინიგზისა; ასობით ქუჩა არსებობს მაგრამ რკინიგზა მხოლოდ ერთია) და
გარკვეული ღია სივრცის შექმნა ასეთი ფორმით; გამოუყენებელი შენობების
აღება და ღია სივრცის და სიმწვანის პატარა „ჯიბეების“ მოწყობა
განაშენიანებულ უბნებში. ზოგიერთი ფართო ქუჩის დავიწროვება და ხეებისა
და მცირე პარკებისთვის ადგილების გამოყოფა შეიძლება ასევე ხელშემწყობი
იყოს. საჭიროა შემდგომი კვლევა.
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25.16 ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების კვლევა არ მოიცავს ტერიტორიას
თბილისში მდინარე მტკვრის ხეობის გარეთ ტერიტორიებს და ასევე
ნებისმიერ ტერიტორიას შემაღლებაზე თბილისის ზღვის ჩრდილოეთით ან
სამხრეთით, ტერიტორიას მდინარე მტკვრის დასავლეთით, მიუხედავად
იმისა, რომ არსებობს უამრავი გამოუყენებელი ტერიტორია მდინარის იმ
მხარეს,

მაგრამ

ისინი

არ

არის

ყოფილი

საწარმოო

ტერიტორიები.

ადგილობრივმა გეგმამ შეიძლება განსაზღვროს შემდგომი „ბრაუნფილდები“
ან გამოუყენებელი ტერიტორიები.

თბილისის ჩრდილოეთი

25.17 თბილისის

ჩრდილოეთ

ნაწილში

წარმოდგენილია

ზოგიერთი

„ბრაუნფილდი“, სადაც შესაძლებელია განვითარების საინტერესო პროექტის
განხორციელება. მათ კარგი ადგილმდებარეობა აქვთ და რამდენადაც ეს
უბნები

გამოუსადეგარია

ნებისმიერი

სამრეწველო

წარმოებისთვის,

რომელსაც აქვს გამონაბოლქვი, სავარაუდოდ მიზანშეწონილი იქნება ამ
ტერიტორიაზე საცხოვრებელი უბნების გაშენება. უპირველეს ყოვლისა,
ყოფილი

რკინიგზის

სახელოსნოების

ძალზე

ვრცელი

ტერიტორია

განხილულ უნდა იქნეს როგორც ერთიანი უბანი და შემდეგ მომზადდეს
გენერალური გეგმა ტერიტორიისთვის და მისი გაყოფა უნდა მოხდეს
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება ინტეგრირებული გადაწყვეტის
გამონახვა. პირველ რიგში შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს

გარკვევა,

არსებობს თუ არა ეკოლოგიურად სუფთა სამრეწველო საწარმოს აშენების
ვარიანტი, რომელმაც შეიძლება გამოიყენოს ტერიტორია. თუ ასეთი
შესაძლებლობა არ არსებობს, მაშინ სხვა გამოყენება უნდა იქნეს განხილული,
შესაძლოა უნივერსიტეტის კამპუსის ან საავადმყოფოს გადმოტანა ამ
ტერიტორიაზე, ან სხვა გადაწყვეტა, მაგალითად როგორიცაა, პარკების და
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საცხოვრებელი

დასახლებების

გაშენება.

არსებობს

შესაძლებლობები

მდინარესთან დასაკავშირებლად ჩრდილოეთით მდებარე „ბრაუნფილდის“
ზოგიერთ ტერიტორიაზე და ეს წახალისებულ უნდა იქნეს. განვითარების
გეგმებში ველობილიკების მოწყობა მდინარის პირას ცენტრალურ თბილისში
მაინც უნდა იქნეს გათვალისწინებული.
თბილისის სამხრეთი და სამხრეთ - აღმოსავლეთი
25.18 თბილისის “ბრაუნფილდების “ 80 % წარმოდგენილია ქალაქის სამხრეთ და
სამხრეთ - აღმოსავლეთ ნაწილში. უბანს კარგი მდებარეობა აქვს, მას
უკავშირდება რკინიგზის მთავარი ხაზი და ახლოსაა აეროპორტთან.
25.19 ზოგიერთი ტერიტორია ისეთი დიდია, რომ მას შეუძლია დაიტიოს ახალი
დასახლება. მიწათსარგებლობის გეგმის პროექტი მიუთითებს რამდენიმე
ახალი დასახლების შესახებ პოლიცენტრული სტრატეგიის ფარგლებში.
თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ - აღმოსავლეთ ნაწილს შეუძლია დაიტიოს
3 ან 4 ასეთი დასახლება ძირითად „ბრაუნფილდებზე“ და კიდევ დარჩება
ტერიტორია ახალი საწარმოებისთვის და მიწის ახალი გამოყენებისთვის,
რომელსაც დიდი ფართობი სჭირდება.
25.20 აუცილებელია, რომ აღნიშნული დასახლებების ცენტრების მდებარეობა
გადაწყვეტილი იყოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით (და ისინი
ფოკუსირებული იყოს ძირითადი ხაზის რკინიგზის სადგურებზე ან უბნებზე
აღნიშნული ხაზების პოტენციური სადგურებისთვის) ისე, რომ „კრიტიკული
უბნები“,

რომლებიც

საჭიროა

ნებისმიერი

ასეთი

განვითარებისთვის

იდენტიფიცირებული და დაცული იყოს.
25.21 დისკუსია

უნდა

გაიმართოს

მთავრობასთან

და

მუნიციპალიტეტის

ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან ხელმისაწვდომია თუ არა შიდა
საინვესტიციო პროექტები ან საერთაშორისო კრედიტები, რომლებიც
შეიძლება მოზიდულ იქნეს თბილისის აეროპორტის მახლობლად მდებარე
ვრცელი

ტერიტორიისთვის.

შეიძლება

ნაკლებად

სავარაუდოა

ამ

ტერიტორიის არჩევა სხვა კონკურენტული ტერიტორიების ფონზე, მაგრამ
შესაძლებლობები

უნდა

შემოწმდეს

და

სათანადო

მიწა

გამოიყოს.

განვითარების ზოგიერთი პროექტი მოითხოვს 50 ჰა უბანს (რაც მოიცავს
გრძელვადიან გაფართოებად მიწას), რომელიც ახლოს იქნება შრომითი
რესურსების მიწოდებასთან, რაც განხორციელდება რკინიგზით ისევე
როგორც საავტომობილო გზით და ის ქვეყნები, რომელთაც აქვთ ასეთი
ტერიტორიები შეიძლება მოხვდნენ პირველად ჩამონათვალში (shortlist)
განსახილველად. ასეთი შესაძლებლობები საჭიროებს განხილვას და
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ტერიტორიის დაგეგმარების დროს.
25.22 მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალი მნიშვნელოვანია
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ძალიან

დიდი

სამხრეთ - აღმოსავლეთ

“ბრაუნფილდებისთვის” თბილისის სამხრეთ და

ნაწილში და ამ ტერიტორიებზე გაშენებული დასახლებების მცხოვრებლები
უნდა ელოდნენ, რომ შეძლებენ მგზავრობას თბილისის ცენტრში ქალაქზე
გამავალი

ხაზით

და

არ

მოუწევთ

სამგორში

გადაჯდომა.

მთავარი

მაგისტრალის შენარჩუნება ქალაქში გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. მეტროს
გაფართოება არ არის პასუხი, რამდენადაც მეტრო უკვე გადატვირთულია.
მთავარი ხაზი უკვე არსებობს და დამატებით იძლევა

შესაძლებლობას,

დანიშნულების ადგილებს და ვარიანტებს.
25.23 კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე „უბნების“ იდენტიფიკაცია გადამწყვეტი
მნიშვნელობისაა,

ამიტომ მათთან დაკავშირებულ წინადადებებს დიდი

ყურადღება უნდა მიექცეს მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში.

შენობების ხელახალი გამოყენება
25.24 კვლევამ ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების შესახებ აჩვენა ზოგიერთი კარგი
და საინტერესო ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობა “ბრაუნფილდების “
შენობებისთვის თბილისში და მართლაც სამუშაო შეხვედრა 2017 წლის 23
მაისს ჩატარდა ყოფილი გამომცემლობის შენობაში, რომელიც ქალაქის
ცენტრალურ

სასტუმროდ

გარდაიქმნა.

სამუშაო

შეხვედრისთვის

ალტერნატიული ჩატარების ადგილი იყო ყოფილი სამკერვალო ფაბრიკა
თბილისის ცენტრში, რომელიც გარდაიქმნა ჰოსტელად და საგამოფენო
ცენტრად „ფაბრიკა“. ნაჩვენები იყო ვრცელი ცარიელი შენობის ხელახალი
გამოყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის.
25.25 არსებობს

ცარიელი

შენობების

დიდი

რაოდენობა

ზოგიერთი

„ბრაუნფილდის“ ტერიტორიაზე და ცალკე კვლევის ჩატარებაა საჭირო
მათთან დაკავშირებით.
25.26 არქიტექტურული ან ისტორიული მნიშვნელობის შენობები უნდა აღირიცხოს
და გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული მოხდეს თუ არა ამ შენობების დაცვა
მომავლისთვის და შემდეგ განხილულ იქნეს ხელახალი გამოყენების სქემები.
ზოგიერთი

ცნობილი

შენობა

მაგალითად

ცენტრალური

სადგური

სავარაუდოდ დაცულ უნდა იქნეს ფართო ხელახალი განვითარების
ფარგლებში როგორც იმ დროის არქიტექტურის მაგალითი. შეიძლება ბევრ
სხვა

ტერიტორიაზე

იყოს

შენობები,

რომლებიც

საჭიროებს

დაცვას

მდგომარეობის, პოტენციური ხელახალი გამოყენების და სხვა მიზეზების
გამო.
25.27 “ბრაუნფილდების “

ტერიტორიის სტრატეგია უნდა აშუქებდეს შენობის

ხელახალი გამოყენების საკითხებს და ხელს უწყობდეს საუკეთესო პრაქტიკის
გავრცელებას ძველი შენობების ხელახალი გამოყენების წარმატებული
მაგალითების საშუალებით.
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მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
25.28

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი წარდგენილი უნდა
ყოფილიყო მუნიციპალიტეტისთვის “ბრაუნფილდების“

ამ კვლევის

განხორციელების დროს (აპრილი /მაისი ) მაგრამ იმ დროისთვის არ ყოფილა
დასრულებული. ამ ანგარიშში წარმოდგენილი კომენტარები გეგმასთან
‘მომავლის ქალაქი – ხედვა

დაკავშირებით ეხება ხედვის განაცხადს

–

სტაბილურობიდან მდგრადობამდე“’.
25.29 მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების და არქიტექტურის სამსახურის ყველაზე
გადაუდებელი ამოცანაა მომდევნო თვეების განმავლობაში გეგმის პროექტის
განხილვა და შემოწმება, აკმაყოფილებს თუ არა ის ქალაქის მოთხოვნებს და
შესაძლებელია თუ არა მისი როგორც მტკიცე და სასარგებლო გეგმის
განხორციელება როგორც სამართლებრივი, ისე სივრცული თვალსაზრისით.
აღინიშნა, რომ იმდენჯერ ჰქონდა ადგილი გადახვევას წინა გეგმიდან, რომ
ეს გავლენას ახდენდა მის სარგებლიანობაზე. ამგვარად, შემოთავაზებული
ახალი გეგმა საჭიროებს ტესტირებას თავისი მდგრადობის შემოწმების
მიზნით. ეს საკმაოდ რთული ამოცანაა.
25.30 ამ ანგარიშმა ვერ შეძლო განეხილა ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური
გეგმის პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრები ჩატარდა ანგარიშის
“ბრაუნფილდების “ თავთან დაკავშირებით და ასევე თბილისის ცენტრიდან
რკინიგზის

მთავარი

მაგისტრალის

აღების

შესახებ

წინადადებასთან

დაკავშირებით - რასაც ეს კვლევა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და მისი
რეკომენდაციაა, რომ ეს წინადადება ამოღებულ იქნეს მიწათსარგებლობის
გეგმიდან.
25.31 მიუხედავად

იმისა,

რომ

პოლიცენტრული

განვითარების

გეგმა

მხარდაჭერილია და შესაბამისობაშია თბილისის სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ

ნაწილში

ტერიტორიების
ნაჩვენები

არსებული

“ბრაუნფილდების

ხელმისაწვდომობასთან,

უბნების

ილუსტრაციული

იყოს)

ხედვის

ადგილმდებარეობები
არ

არის

“

განაცხადში

(რომელიც

სათანადო

ვრცელი

თბილისის

გეგმის

შეიძლება
სამხრეთი

ნაწილისთვის.
25.32 მიწათსარგებლობის

დასკვნითი

ადგილმდებარეობებს

გეგმა

ყველა

ან

უნდა

განსაზღვრავდეს

ზოგიერთი

ზუსტ

შემოთავაზებული

პოლიცენტრული განვითარებისთვის და ეს მნიშვნელოვანი ამოცანაა,
რომლითაც “ბრაუნფილდების “ სტრატეგიას შეუძლია დახმარების გაწევა.
გეგმაში ნაჩვენები საყურადღებო უბნები ხედვის დოკუმენტში ძალიან
სამხრეთითაა

და

ვერ

მოახერხებს
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ძირითადი

“ბრაუნფილდების

“

მაქსიმალურ გამოყენებას.
25.33 3 ან 4 პოლიცენტრული განვითარება თბილისის სამხრეთი ნაწილისთვის
ფოკუსირებული

უნდა

იყოს

გულდასმით

შერჩეულ

წერტილებზე,

რომლებიც იდენტიფიცირებული იქნება რამდენიმე თვეში ტერიტორიის
შემდგომი შემოწმების და კვლევის გათვალისწინებით და ახლოს უნდა იყოს
მაგალითად შემდეგ S 5, SE 10/S 12, SE 18, და SE 20 უბნებთან. საჭიროა ახლოს
მდებარეობდეს რკინიგზის სადგური ან არსებობდეს ახალი სადგურის
აშენების შესაძლებლობა ახალი საცხოვრებელი დასახლებიდან

ფეხით

გასავლელი ან ველოსიპედით დასაფარი მანძილის ფარგლებში. ეს მოითხოვს
დისკუსიას საქართველოს რკინიგზასთან მდებარეობითი და ოპერაციული
მოთხოვნების გასარკვევად.
ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების სტრატეგია და მისი განხორციელება
25.34 საჭიროა

“ბრაუნფილდების“

სტრატეგიის

არსებობა,

რომელსაც

მუნიციპალიტეტი გაითავისებს, რომლის „მფლობელიც“ გახდება და
განახორციელებს მას. გამოითქვა მოსაზრება, რომ თუ ეს კვლევა მიღებული
(მოწონებული) იქნება მუნიციპალიტეტის მიერ, ის შეიძლება გახდეს ასეთი
სტრატეგიის საფუძველი, მაგრამ დასჭირდება გადახედვა და განახლება
თვითონ

მუნიციპალიტეტის

მიერ.

უპირველეს ყოვლისა,

საკუთრივ

მუნიციპალიტეტმა უნდა განახორციელოს “ბრაუნფილდების “ ხელახალი
აზომვა და შესაძლოა გადანომვრაც საკუთარი მოხმარებისთვის.
25.35 გადამუშვებული

“ბრაუნფილდების“

სტრატეგიის

მონახაზი

წარმოდგენილია მე -20 თავში.
25.36 “ბრაუნფილდების “

შესახებ მომზადებულ ამ სწრაფ დიაგნოსტიკურ

ანგარიშში წამოჭრილი ბევრი საკითხი „ილუსტრაციულია“ იმისათვის, რომ
გამოსადეგი იყოს. მუნიციპალიტეტმა უნდა აქციოს ისინი რეალობად. ეს
კვლევა შეიძლება აცხადებდეს, რომ „უნდა არსებობდეს პოლიცენტრული

განვითარების 3 ან 4 უბანი S 5, SE 10 უბნების ახლოს და ა.შ..’ ხოლო
მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ზუსტად თუ რამდენი
ასეთი ცენტრი უნდა არსებობდეს და სად და შემდეგ გადაწეროს იგივე
წინადადება როგორც პოლიტიკა, რომელიც შემდეგნაირად წაიკითხება:
‘იქნება 2 პოლიცენტრული განვითარების პროექტი ახალი

დასახლებებისთვის თბილისის სამხრეთ ნაწილში და ისინი ფოკუსირებული
იქნება ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს SE 10 და SE 18’ უბნებს.
25.37 ამ კვლევას შეუძლია მითითება, თუ რა საკითხები უნდა იქნეს მოცული და
რა პასუხები შეიძლება გაეცეს დასმულ კითხვებს ან როგორ შეიძლება იქნეს
ისინი გამოხატული ანგარიშში, მაგრამ მას არ შეუძლია მიუთითოს
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თუ

როგორი იქნება პოლიტიკა. ეს საკითხი მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტია.
შემდეგ

ის

გახდება

მუნიციპალიტეტის

სპეციალური

წინადადება

“ბრაუნფილდების “ ტერიტორიების სტრატეგიაში და მიწათსარგებლობის
გეგმაში, რომლის მფლობელიც იქნება მუნიციპალიტეტი და რომელსაც ის
დაიცავს კონსულტაციის პროცესში, ხოლო დასკვნითი პოლიტიკის და
დოკუმენტების შეთანხმების შემდეგ განახორციელებს მას.
25.38 ამ ანგარიშში წარმოდგენილი რეკომენდაცია არის შეძლებისდაგვარად უფრო
ზუსტი ვიდრე თეორიული. ეს ორი მიზეზის გამოა. პირველი მიზეზია ის,
რომ რეკომენდაცია შეიძლება მზად იყოს გამოსაყენებლად და თუ
მუნიციპალიტეტი მოიწონებს მას და ჩათვლის, რომ ის ეფექტური იქნება
თბილისისთვის შემდეგ მოხდება მისი მიღება. მეორე მიზეზია ის, რომ
რეკომენდაცია ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რამდენად სპეციფიკური
უნდა იყოს წინადადება რომ მოხდეს მისი განხორციელება.
25.39 თუ მუნიციპალიტეტი არ მოიწონებს კონკრეტულ რეკომენდაციას და
ჩათვლის, რომ ის არ იქნება ეფექტური, მუნიციპალიტეტს შეუძლია მისი
შეცვლა ისეთი ვარიანტით, რომელიც ეფექტური იქნება. თუ ეს ანგარიში
მიუთითებს, რომ რაღაცის შესრულებას სჭირდება „3 თვე“ ან უნდა
არსებობდეს „4 ლიანდაგი“ ან უნდა აშენდეს „30 ახალი ოფისი 30 წელიწადში“,
მუნიციპალიტეტს შეუძლია გადახაზოს 3 და ჩაწეროს 9 ან თქვას რომ ეს
პროექტი დასრულდება 2019 წლისთვის ან გადახაზოს 4 და ჩაწეროს 2 ან
გადახაზოს 30 და ჩასვას მის ნაცვლად 20.
25.40 მაგრამ მუნიციპალიტეტმა რაც არ უნდა გააკეთოს არის ის, რომ

თავი

აარიდოს რაიმე ციფრობრივი მონაცემის მითითებას, რადგან ფაქტის ან
მაჩვენებლის ჩასმა
მოჰყავს

არის დისციპლინა, რომელსაც სტრატეგია

რეალობასთან.

„ფიქრის

პროცესი“,

რომელიც

შეხებაში

მონაწილეობს

სიზუსტის მიღწევაში მნიშვნელოვანია, რადგან ის ხელს უწყობს ყურადღების
მიქცევას ისეთ საკითხებზე, რომლებიც საჭიროებს გათვალისწინებას. ზუსტი
მონაცემი შეიძლება არ იყოს მნიშვნელოვანი. მაგრამ ციფრობრივი მონაცემი
უნდა იყოს 5, 50 თუ 500 მნიშვნელოვანი იქნება კონცეფციისთვის (რამდენად
იმუშავებს ის). ეს კვლევა შეეცადა გადმოეცა ფაქტები და მონაცემები
კონცეფციებთან ერთად იმისათვის, რომ შეეფასებინა მათი ეფექტურობა.

ორგანიზაციული სტრუქტურები
25.41 ანგარიშში შემოთავაზებულია ზოგიერთი ორგანიზაციული სტრუქტურა,
რომელიც საჭირო იქნება “ბრაუნფილდების “

სტრატეგიის და მისი

წინადადებების განსახორციელებლად. ვარიანტები ცვალებადობს ერთი
პირის მიერ განხორციელებიდან სახელმწიფო - კერძო პარტნიორობის
შექმნამდე და კომპანიის სტრუქტურების გამოყენებამდე “ბრაუნფილდების “
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ტერიტორიის სტრატეგიის კოორდინაციის მიზნით.
25.42 თითოეული ტერიტორია განვითარდება კერძო სექტორის მიერ მაგრამ
მთლიანი პროცესი და პროგრამის ვადა ქალაქის მასშტაბით საჭიროებს
კოორდინაციას და ნებისმიერი სირთულე და კონფლიქტი გადაწყდება, თუ
პროგრესი უნდა იქნეს მიღწეული. ასეთი ხანგრძლივი პროცესისთვის
საჭიროა კოორდინატორი ან საკოორდინაციო ორგანო და ეს შეიძლება იყოს
სტრუქტურული ერთეული მუნიციპალიტეტის შიგნით ან სახელმწიფოს კერძო სექტორის პარტნიორობა მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ,
რომელიც ვაჭრობს მიწით და ახორციელებს ზოგიერთი ტერიტორიის
განვითარებას.

მუნიციპალიტეტმა

საჭიროა

განიხილოს

თუ

რომელი

სტრუქტურა იქნება ყველაზე უფრო მეტად მისაღები თბილისისთვის.
25.43 თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები არის შესაძლებლობა – რომელიც
უნდა იქნეს გამოყენებული, დაგეგმილი, ხელშეწყობილი და განვითარებული
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დანართი 1 – სამუშაო შეხვედრა თბილისის ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების
შესახებ - 23 მაისი 2017- დისკუსიის რეზიუმე.
სამუშაო შეხვედრა ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების რეგენერაციის შესახებ
სასტუმრო „რუმსში“ 2017 წლის 23 მაისს ჩატარდა. მას დაესწრო 70 -ზე მეტი
მონაწილე, მათ შორის, ქალაქის მერი დავით ნარმანია, მისი მოადგილეები ნატო
ქიტიაშვილი და ირაკლი ლექვინაძე, არქიტექტურის მუნიციპალური სამსახურის
უფროსი ზურაბ წიკლაური და მერიის სამსახურების სხვა წარმომადგენლები.
მონაწილეებს შორის ასევე იყვნენ არქიტექტორები, დაგეგმარების სპეციალისტები,
აქტივისტები,
საქმიანი
წრეების
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა ტექნიკური დასკვნები მისიის ფარგლებში
ჩატარებული სამუშაოს შესახებ, ისევე როგორც საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკა „ბრაუნფილდების“ რეგენერაციის და მიწის ღირებულების განსაზღვრის
სფეროში. სხვა პრეზენტაციები შეეხო თბილისში კერძო დეველოპერების მიერ
“ბრაუნფილდების “ რეგენერაციის უკვე განხორციელებულ პროექტებს, თბილისის
გენერალური გეგმის სტატუსს და თბილისში უძრავი ქონების ბაზრის
მდგომარეობას.
სამუშაო შეხვედრის პირველ ნაწილში მონაწილეებს სთხოვეს ჯგუფებში მუშაობა
პრიორიტეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის შესამუშავებლად შემდეგ სამ
სფეროში: 1 -ლი ჯგუფი: დიდი ცარიელი შენობების ხელახალი გამოყენება; მე -2
ჯგუფი - “ბრაუნფილდების “ ტერიტორიების ხელახალი გამოყენება პარკების და
დასვენების მიზნებისთვის, მე -3 ჯგუფი მიწის და შენობების ხელახალი გამოყენება
ბინათმშენებლობის
და
კომერციისთვის.
შემდეგი
წინადადებები
იქნა
წამოყენებული სამუშაო შეხვედრის მონაწილეების მიერ და გათვალისწინებული
იქნება დასკვნით ანგარიშში - "სწრაფი დიაგნოსტიკური ანგარიში თბილისის
“ბრაუნფილდების “ და გამოუყენებელი ტერიტორიების შესახებ ".
• დიდი “ბრაუნფილდების “ და შენობების რეგენერაცია. დღის განმავლობაში
წარდგენილი მასალების საფუძველზე პირველმა ჯგუფმა მოამზადა რეკომენდაცია
“ბრაუნფილდების “
მიტოვებული შენობების პოტენციალის წყაროებად
განხილვასთან დაკავშირებით. თბილისის ცენტრში რკინიგზის მაგალითზე
მონაწილეებმა გამოხატეს მხარდაჭერა მსოფლიო ბანკის გუნდის მიერ
შეთავაზებული ტექნიკური გადაწყვეტის მიმართ (შეჯამებულია დანართში).
წინადადება გულისხმობს სატვირთო მატარებლების მოძრაობის გადატანას და
სამგზავრო ხაზების შენარჩუნებას დიდუბის ტერიტორიაზე. მონაწილეები
განიხილავენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან წვდომას, როგორც მიმზიდველობის
ძირითად წყაროს ამ ტერიტორიისთვის და ამდენად იძლევიან რეკომენდაციას
ყურადღება იქნეს გამახვილებული ჩრდილო -სამხრეთის საფეხმავლო და ველო
კავშირების მნიშვნელობაზე მთელ ტერიტორიაზე. მთლიანობაში ჯგუფს
გამოსავლად მიაჩნია შერეული გამოყენების განვითარების მოდელი, რომელიც
მოიცავს კულტურის და ხელოვნების ცენტრების, მუზეუმების, საზოგადოებრივი
სივრცეების და საგანმანათლებლო ობიექტების არსებობას ტერიტორიაზე.
• “ბრაუნფილდების “

პარკებად გარდაქმნა. დისკუსიამ მე -2 სამუშაო ჯგუფში
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დაადასტურა, რომ ქალაქს აკლია მწვანე სივრცეები და „ბრაუნფილდები“
წარმოადგენს საუკეთესო შესაძლებლობას ამ საკითხის გადასაჭრელად. თუმცა,
არსებობს მნიშვნელოვანი რისკი, რომელიც უკავშირდება ნიადაგის დაბინძურების
მაღალ დონეს “ბრაუნფილდების “
ტერიტორიაზე რომლის მონიტორინგიც
სრულად ჯერ ან განხორციელებულა. ჯგუფის რეკომენდაციაა, რომ
გათვალისწინებულ იქნეს ქარის მიმართულება და მისი ეკოლოგიური ზემოქმედება
გამწვანების დაგეგმვისას „ბრაუნფილდების“ ტერიტორიაზე. მთლიანობაში
“ბრაუნფილდების “
რეგენერაცია გამოყენებულ უნდა იქნეს ეკოლოგიური
სიტუაციის
გასაუმჯობესებლად
ქალაქში.
პროექტები
უნდა
იცავდეს
ენერგოეფექტურობის პრინციპებს, მწვანე შენობების ტექნოლოგიებს, მიზნად
ისახავდეს მწვანე დერეფნების და პარკების ქსელის შექმნას.
• “ბრაუნფილდების “
შეთავაზება ბინათმშენებლობის და კომერციული
მიზნებისთვის. მე -3 ჯგუფის რეკომენდაციაა “ბრაუნფილდების “ გამოყენება
შერეული განვითარებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ურბანული გარემოს
მიმზიდველობას მოსახლეობისთვის დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ისინი ასევე
გამოყენებულ უნდა იქნეს უფრო მეტი სოციალური ინკლუზიურობის მისაღწევად,
სოციალური და ხელმისაწვდომი ბინების მიწოდების გაზრდის საშუალებით.
მაგალითად, სხვადასხვა სიდიდის ბინების შეთავაზება უზრუნველყოფს
სხვადასხვა შემოსავლის და ასაკის მქონე ჯგუფების შერევას ახალ სამეზობლოში.
ამასთან ერთად, ჯგუფმა მიუთითა არსებითი შემზღუდველი ფაქტორების შესახებ
“ბრაუნფილდების “ რეგენერაციასთან მიმართებით, ესენია: “ბრაუნფილდების “
კერძო მფლობელობაში არსებობა, ეკონომიკური განვითარების ხედვის არარსებობა
ქალაქისთვის, საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა რეგენერაციისთვის, სუსტი
კოორდინაცია დაინტერესებულ სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის. ჯგუფის
რეკომენდაციაა, რომ ამ გამოწვევებზე რეაგირება იყოს უმაღლესი პრიორიტეტი თუ
გვსურს თბილისის “ბრაუნფილდების “ წარმატებული რეგენერაცია.
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შიდა ყდა
ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები თბილისში

სარკინიგზო მაგისტრალის მნიშვნელობა (ყვითლად) “ბრაუნფილდების “
უბნებისთვის - რომლებიც ქალაქის უბნებს აკავშირებს
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ბრაუნფილდები და თბილისის ცენტრში უწყვეტი სამგზავრო რკინიგზის მნიშვნელობა
ბრაუნფილდის უბანი თბილისის
ჩრდილოეთით (შემოხაზულია მწვანე
ფერით) მეტროს წვდომის მიღმა
მდებარეობს და ემსახურება რკინიგზა

რკინიგზა (წითლად)

მეტრო (შავად)
ცენტრალური სადგური
და ცენტრალური
რკინიგზის მიმდებარე
ტერიტორია

ბრაუნფილდის ძირითადი უბანი თბილისის სამხრეთით და
სამხრეთ - აღმოსავლეთით (შემოხაზულია მწვანედ) სცდება
მეტროს წვდომის ფარგლებს და რკინიგზის მომსახურების
ფარგლებშია (წითლად).

ცენტრალური რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია - ახალი ‘ოფისების კვარტალი’ ქალაქისთვის კულტურის ცენტრებით და პარკებით რკინიგზის ყოფილი ჩიხების
ტერიტორიაზე და შენარჩუნებული 2 ან 4 ლიანდაგი სამგზავრო მატარებლებისთვის თბილისის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნაწილების და კიდევ უფრო
დაშორებული ტერიტორიების დასაკავშირებლად
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