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ზოგადი ხედვა  

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენი პრიორიტეტებია: ადამიანი, ოჯახი, გარემო. ადგილობრივი ბიუჯეტი სწორედ მათ უნდა 

მოხმარდეს. გრძელდება მახინჯი პრაქტიკა – ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, 

ძველის მსგავსად, მეტად მაღალ ხელფასებსა და პრემიებს იღებენ. მაგალითად, დღეს 

პედაგოგის საშუალო ხელფასი 400–500 ლარია, როცა „თბილისის განვითარების ფონდის“ 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ყოველთვიური ანაზღაურება 4-დან 5 

ათას ლარამდეა! და ეს თანამდებობა სულაც არ არის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი 

თბილისის საქალაქო სამსახურებში. დაუშვებელია, რომ საქალაქო სამსახურების 

თანამშრომლები პედაგოგის ხელფასზე ათჯერ მეტ ანაზღაურებას იღებდნენ!  

ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი იყოს ორიენტირებული მოქალაქეებზე და 

არა ადგილობრივ მოხელეებზე. ბიუჯეტის ეკონომიის წყაროები არსებობს. მაგალითისთვის, 

ბიუჯეტის გაბერილ ხარჯებს სერიოზულად შეამცირებს მოხელეთა პერსონალურ 

ავტომობილებზე უარის თქმა. იარსებებს მხოლოდ ერთიანი, მუნიციპალური შეზღუდული 

ავტოპარკი, რომელსაც მოხელეები სამსახურეობრივი საჭიროებისთვის გამოიყენებენ. ეს 

წინადადება ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც უნდა გაიზიაროს, რათა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მილიონები დაიზოგოს. 

ეკონომია შეეხება საპრემიო თანხებს, რომელთაც ახალი ხელისუფლებაც ისევე 

რეგულარულად იღებს, როგორც ძველი.  

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

პირველ რიგში, უნდა შეიქმნას ქალაქის განვითარების გრძელვადიანი გენერალური გეგმა - 

„თბილისის კონსტიტუცია“, რომელიც დიდი ხანია ჩვენი დედაქალაქისათვის არ გაკეთებულა.  

 

3. თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის 

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორი პოლიტიკური 

არასტაბილურობა და მაღალი გადასახადებია. ინვესტიციების მოზიდვაა საჭირო, რომლის 

ხელშემშლელი ყველაზე დიდი ბარიერი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური 

არასტაბილურობაა. მისი დაძლევისა და საგადასახადო პოლიტიკის დარეგულირების 
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შემთხვევაში მოკლე დროშია შესაძლებელი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სწრაფი 

ტემპით დაწყება. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, 

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, ამიერკავკასიისა და სხვა მეზობელი ქვეყნებისთვის 

ბუნებრივ ,,ცენტრად“ ჩამოყალიბება, კულტურული მემკვიდრეობისა და 21-ე საუკუნის 

ურბანული განვითარების ტენდენციების გონივრული შერწყმა მიმზიდველს ხდის ჩვენს 

დედაქალაქს როგორც ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ინვესტიციების მოზიდვის, 

ასევე ურბანული განვითარების  თვალსაზრისით. 

 

5. თქვენი აზრით,  რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, 

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული 

ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა  

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

მოქალაქეთათვის უკეთესი საბინადრო პირობების შექმნისთვის აუცილებელია ჩვენი 

დედაქალაქის ერთგვარ ,,გონიერ ქალაქად’’ (,,Smart city’’) ფორმირება, რაც თავის თავში 

მოიცავს  გონიერი ეკონომიკის (კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა), გონიერი ხალხის 

(სოციალური და ჰუმანური კაპიტალი), გონიერი ადგილობრივი მთავრობის, გონიერ 

მობილურობის (ტრანსპორტის, კომუნიკაციები და ინტერნეტტექნოლოგიები), გონიერ 

გარემოს (ბუნებრივი რესურსების) და გონიერ ცხოვრებას (ცხოვრების ხარისხი). 
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8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

  

ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გაუმჯობესება სხვადასხვა საკითხთა ერთგვარი კომპლექსია, 

კერძოდ: საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების მართვის გამართული სისტემის შექმნა, 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პირველადი სეპარაცია მოქალაქეების მიერ, მეორადი 

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება და რაც მთავარია, ბავშვობიდანვე ჩვენი 

თანამოქალაქეების კულტურის ჩამოყალიბება სუფთა საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და 

გაფრთხილების კუთხით. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესების საკითხი განხილულ უნდა იქნეს 

დედაქალაქის რეკონსტრუქციისა და პერსპექტიული განვითარების გეგმასთან კორელაციაში 

(რომელიც ამჟამად არ არსებობს). უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მეტროპოლიტენის ქსელის 

გაფართოებას, გადასახედი და შესამუშავებელია თბილისის ერთიანი სატრანსპორტო 

პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს დედაქალაქის ლანდშაფტთან ადაპტირებული 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო მოძრავი სატრანსპორტო შემადგენლობის პარკის შექმნას, მეტროს 

სადგურებიდან მოკლე (ე.წ.,,ქანქარისებური’’) მარშრუტების შემუშავებას. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

პარადოქსია, მაგრამ დედაქალაქს არ გააჩნია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ერთიანი 

საქალაქო (მუნიციპალური) სამსახური. უტრირებული მაგალითი: ხის ტოტი, რომელიც 

ეფარება შუქნიშანს, ეკუთვნის გამწვანების სამსახურს; შუქნიშანი „ეკუთვნის“ მუნიციპალურ 

შპს-ს; გზა „ეკუთვნის“ კიდევ სხვა სამსახურს, ხოლო საპატრულო პოლიცია - შსს-ს. მათ შორის 

დამკვიდრებულია უწყებრივი ,,მე არ მეხებას’’ პრინციპი. ანუ, ცალკე აღებული ყველა უწყება 

მართალია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ილახება რიგითი მძღოლის ინტერესი. საგზაო 

მოძრაობის უსაფრთხოების ინდექსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს წინა ხელისუფლების 

მიერ მართვის მოწმობის ხელმისაწვდომობის მეტისმეტი  სიიოლე და დაბალი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მართვის მოწმობის აღებისთვის საჭირო ცოდნის (უნარ-

ჩვევების) შეძენა ხდება ინტერნეტით, ხოლო პრაქტიკული მართვის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება ხშირ შემთხვევაში ხდება შემთხვევით პიროვნებებთან. 
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11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შესამუშავებელია ერთიანი პოლიტიკა, რაც 

მათ საზოგადოებრივ მობილურობას გაზრდის. პირველ ყოვლისა, მათთვის ადაპტირებული 

მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების მოწყობა, საქალაქო ტრანსპორტში მათთვის 

სპეციალური ადგილების გამოყოფა, ასევე ტრანსპორტში ასასვლელ-ჩასასვლელი სპეციალური 

ლიფტების არსებობა, გზებსა და ტროტუარებზე სპეციალური პანდუსების და 

უსინათლოთათვის სპეციალური აუდიო-საგზაო ნიშნების შექმნა. 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  უსაფრთხოება და კრიმინალი: თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს 

გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

მთავარი მიმართულება იქნება ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული სახელმწიფო 

პროგრამებით გაცხადებული გარანტიების შევსება ადგილობრივი ბიუჯეტების სახსრებით 

ყველა პენსიონერისა და უმწეოსათვის; მათთვის აუცილებელი მედიკამენტებისათვის თვეში 

25-ლარიანი დანამატის გადაცემა. 

მეტ სახსრებს მოვახმართ უსახლკაროთა აღრიცხვასა და ელემენტარული საარსებო პირობებით 

(თავშესაფრით, საკვებით, პირადი ჰიგიენით) უზრუნველყოფას; 
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ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მეტ ყურადღებას მივაქცევთ პროფილაქტიკური ხასიათისა 

და დაავადებათა ადრეული გამოვლენისკენ მიმართული სკრინინგული პროგრამების 

განხორციელებას (ასაკობრივი ჯგუფების, საქმიანობასთან დაკავშირებული თუ გენეტიკური 

რისკების მიხედვით); 

ვიზრუნებთ გარემოს (წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, საკვები) სისუფთავის იმგვარი საკონტროლო 

ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის, რომელიც კოორდინაციაში იქნება 

ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამის საქმიანობასთან და შეავსებს მას. 

ვიზრუნებთ იმ პროფესიული ჯგუფების ანაზღაურების პირობების გაუმჯობესებისთვის, 

რომელთაც ევალებათ უმთავრესი სოციალური გარანტიების (ჯანდაცვითი, 

საგანმანათლებლო) მიწოდება მოსახლეობისთვის (სამედიცინო დახმარების პირველადი ხაზის 

მუშაკები – ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური ქსელის ექიმები, ექთნები; სკოლამდელი 

სასწავლო დაწესებულებების მუშაკები, პედაგოგები, მათთან გათანაბრებული პირები; 

ბიბლიოთეკების მუშაკები). 

 

16. ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

მეტ სახსრებს მოვახმართ უსახლკაროთა აღრიცხვასა და ელემენტარული საარსებო პირობებით 

(თავშესაფრით, საკვებით, პირადი ჰიგიენით) უზრუნველყოფას; 

განვახორციელებთ ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

პროგრამას. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დედაქალაქის საჰაერო აუზის ძირითად დამბინძურებელს წარმოადგენს სატრანსპორტო 

საშუალებები (ოფიციალური ცნობით - 95%). საქართველოში რეგისტრირებული 900 000 

ავტომობილების  80%-ზე მეტის ასაკი 15-18 წელს აჭარბებს, საქართველოში სავალდებულო არ 

არის საავტომობილო საწვავის ხარისხის კონტროლი, არ არის წახალისებული ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო, საწვავ-ეფექტური და ახალი ავტომობილების იმპორტი, არ არის დანერგილი 

ავტომობილების საწვავ-დამზოგავი სტილით (,,ეკოდრაივინგი’’) სიარულის უნარ-ჩვევების 
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შეძენა. ყოველივე ზემოთ თქმულის გამოსასწორებლად უნდა შეიქმნას სატრანსპორტო 

საშუალებების გამონაბოლქვისგან ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რაც 

ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეფექტური 

სისტემის შექმნასაც გულისხმობს. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოებისა 

და განვითარებისთვის?  

 

პირველ ყოვლისა, სასწრაფოდ უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი დედაქალაქის არსებულ 

მუნიციაპლურ სკვერებსა და პარკებში, რეკრეაციულ ზონებში ნებისმიერი ტიპის 

მეგამშენებლობებსა და ხის მოჭრაზე. გარდა ამისა, დღეს არსებული ნორმა (ერთ მცხოვრებზე 

დაახლოებით 8კვ.მ. მწვანე ფონდი) უნდა გაიზარდოს ერთ მცხოვრებზე 20-24 კვ.მ-მდე. 

თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმაში განსაკუთრებული ადგილი უნდა ეჭიროს 

გამწვანების ერთიანი სისტემის შექმნას, არსებულის შენარჩუნებას და ქალაქის საზღვრის 

მიმდებარე ფერდობების მაქსიმალურ გამწვანებას, ნარგავების მოვლისთვის საჭირო 

გამართული მორწყვის სისტემის  შექმნას, ყველა რაიონში ახალი დიდი პარკების შექმნას და 

ა.შ. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისა და 

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

ახალი მშენებლობების დროს სპორტულ-რეკრეაციული ზონების გათვალისწინება უნდა 

გადაიქცეს დეველოპერის აუცილებელ ვალდებულებად. ხოლო ადგილობრივმა 

თვითმმართველობამ უნდა შექმნას ასეთი ზონების მშენებლობების წახალისებისა და 

ხელშეწყობის ეფექტური მექანიზმები ადგილობრივ საკანონმდებლო დონეზე. 

 

თბილისი 

 

21. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში ქვეითთა გადაადგილების 

უსაფრთხოებისა და კომფორტის გასაუმჯობესებლად? 

 

დღეს ქვეითთათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა (ტროტუარები) დაკავებული აქვს 

დედაქალაქის პარკინგის ოპერატორ კომპანიას, სხვადასხვა მოცულობის არქიტექტურულ 

ფორმებს  და გარე მოვაჭრეებს. ტროტუარები უნდა დაუბრუნდეს ქვეითს! 

 

22. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში საავტომობილო მოძრაობის 

მოწესრიგებისა და საცობების შემცირების მიზნით?  
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საავტომობილო მოძრაობის მოწესრიგებისთვის მერიის არსებულ სამსახურებში უნდა შეიქმნას  

მოძრაობის ორგანიზაციის სტრუქტურა, ხოლო საცობების განტვირთვის მიზნით სასწრაფოდ 

განსახორციელებელია დედაქალაქის განივი სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო უკვე არსებული 

პროექტების რეალიზება (მაგალითად, 1968-2000 წწ. გენერალური გეგმით გათვალისწინებული 

და 80-იან წლებში დაწყებული ვახუშტის ხიდის და ქუჩის ესტაკადებით  გაგრძელება 

ნაძალადევის მიმართულებით, გმირთა მოედნის სატრანსპორტო კვანძის დახვეწა (ეს 

მეგაპროექტი დედაქალაქს 150 მილიონი ლარი დაუჯდა, მაგრამ საცობები „ლაგუნა ვერასთან“ 

ვერ განტვირთა. უნდა შეწყდეს ყოვლად გაუმართლებელი პრაქტიკა მოედნების გაყიდვისა 

(კონსტიტუციის მოედანი სასტუმრო „აჭარის“ წინ). ასევე, გაუმართლებელი იყო სპორტის 

სასახლის გარშემო განხორციელებული უსისტემო მშენებლობა სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის გაუთვალისწინებლად. ამ კუთხით ყველაზე მთავარია: დედაქალაქის 

განვითარების გენერალური გეგმის შექმნა, რომელიც მინიმუმ 3-4 ათწლეულზე იქნება 

გათვლილი და მას პირობითად შეიძლება „თბილისის კონსტიტუცია“ დავარქვათ. ეს უნდა 

იყოს ქალაქგეგმარების მკაცრი დოკუმენტი, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით გამორიცხავს 

ცალკეულ პიროვნებების ნება-სურვილზე გაუმართლებელი ურბანული პროექტებისა და 

მშენებლობების განხორციელებას. ამ გენერალური გეგმის შექმნა ამ მოწვევის საკრებულოს 

უმთავრეს „საბრძოლო ამოცანად“ და მიზნად უნდა იქცეს. 

 

23. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ უპატრონო ცხოველების პრობლემის 

მოსაგვარებლად? 

 

უპატრონო ცხოველების პრობლემების მოსაგვარებლად სამუშაო ორი მიმართულებით უნდა 

ჩატარდეს: ერთი მხრივ, ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ ცხოველი არ გადავიდეს უპატრონო 

ცხოველთა რიგებში და,  მეორე მხრივ, უკვე არსებულ უპატრონო ცხოველების პრობლემები 

მოვაგვაროთ. 

მიღებული უნდა იქნას კანონი პასუხისმგებლობიანი მეპატრონეობის შესახებ; 

უნდა მოხდეს პატრონიანი და უპატრონო ცხოველების გამრავლების კონტროლი; 

უნდა მოხდეს ცხოველთა რეგისტრაცია, სავალდებული ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; 

უპატრონო ცხოველების ჰუმანური მეთოდით დაჭერა, მათი მოთავსება დროებით 

თავშესაფარში სტერილიზაციისა და ვაქცინაციისათვის; არააგრესიული ცხოველების 

დაბრუნება ჩვეულ გარემოში. 

 

24. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ დაუსრულებელი მშენებლობების, ავარიული 

შენობა-ნაგებობების პრობლემების დარეგულირებისათვის?  

 

უნდა მოხდეს ასეთი მშენებლობების ინვენტარიზაცია და აუდიტირება, უნდა ჩაუტარდეთ 

სამშენებლო-საინჟინრო ექსპერტიზა და როგორც ერთჯერადი ღონისძიება - პრიორიტეტების 
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განსაზღვრა და მშენებლობების ეტაპობრივი დასრულება. რაც შეეხება ავარიულ სახლებსა და 

მათი დანგრევის რისკების თითქმის ყოველდღიურ ზრდას, უნდა შეიქმნას ერთგვარი 

საქალაქო-სამანევრო ფონდი, რომელიც ასეთი ავარიული სახლების დანგრევით 

დაზარალებულთათვის დროებით საცხოვრებლად იქნება გამოყენებული, ხოლო სამომავლოდ 

უნდა შეიქმნას უძრავი ქონების მუნიციპალური სადაზღვევო სისტემა. 

 

25. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ისტორიული იერსახის შესანარჩუნებლად? 

 

თბილისის ისტორიული ცენტრი მთლიანობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს 

წარმოადგენს. მისი იერსახის დამახინჯება პირდაპირ შეიძლება გავუტოლოთ კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების მცდელობას. ცხადია, სიახლის გარეშე ქალაქი ვერ 

განვითარდება, მაგრამ ძველი ქალაქის ქსოვილში გაუაზრებელი არქიტექტურული 

ექსპერიმენტების ხანა უნდა დასრულდეს. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი არქიტექტურის 

ნიმუშების ქალაქის ცენტრიდან გარეუბნებში გადატანა, რომელთაც ახალი კულტურული 

კერების გაჩენა უთუოდ გამოაცოცხლებს. თბილისის მერიისა და საკრებულოს პრიორიტეტულ 

ამოცანად უნდა იქცეს ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაცია იქ მცხოვრებ მოქალაქეთა 

ინტერესების გათვალისწინებით. 

 

26. როგორია თქვენი პოზიცია თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის საკითხზე? 

 

შემოვლითი რკინიგზის ხაზის მშენებლობას ალტერნატივა არ გააჩნია, თუმცა ამჟამად 

მშენებარე ხაზი არის ძალიან ცუდი გადაწყვეტა მისი სიძვირის, რთულ ქანობებზე გატარების 

გამო დაბალი საექსპლუატაციო სიჩქარის, თბილისის ზღვის სიახლოვისა და აქედან 

გამომდინარე, თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის რისკების გაზრდის გამო. 

რკინიგზის მშენებლობა სათანადო, სწორ გათვლებზე დაფუძნებული კორექტივებით, უნდა 

გაგრძელდეს 

 

27. როგორია თქვენი პოზიცია ვაკის პარკის სიახლოვეს დაგეგმილი სასტუმროს 

მშენებლობის საკითხზე? 

 

ვაკის პარკში, აგრეთვე  ასათიანის ქუჩაზე (ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს 

ტერიტორიაზე) არსებული მშენებლობები, ცალსახად უნდა შეჩერდეს, როგორც მოქმედ 

კანონმდებლობასთან  შეუსაბამო და ქალაქის ეკოლოგიისთვის გამოუსწორებელი ზიანის 

მომტანი. 

 


