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Sesavali
2012 wlis 13 ivniss saqarTvelos mTavrobam
miiRo #1162 gankarguleba, romliTac damtkicda saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa _
devnilTa mimarT 2012-2014 wlebSi saxelmwifo strategiis ganxorcielebis samoqmedo
gegma.
saxelmwifo strategiis mTavari mizania
devnilTa social-ekonomikuri integraciis
xelSewyoba da maTi sacxovrebeli pirobebis
gaumjobeseba. am miznis misaRwevad samoqmedo
gegma iTvaliswinebs devnilTa sacxovrebeli
pirobebis grZelvadian gadawyvetas, saxelmwifoze maTi damokide
bulebis Sem
cirebasa
da daucveli devnilebis integrirebas saxelmwifo socialur programebSi.
devnilTa sacxovrebeli pirobebis
grZelvadiani gadawyveta
devnilTa sacxovrebeli pirobebiT uzrunvelyofis RonisZiebebi dagegmilia sam etapad (sam fazad).
pirveli etapi (faza) Seexeba im devnilebs,
romlebic kompaqturad arian gansaxlebulni da saWiroeben grZelvadian gansaxlebas.
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meore etapi (faza) moicavs:
•

devnilebs,
romlebic
cxovroben
devnilTa kompaqturad gansaxlebis obieqtSi, Tumca, arsebul Senobas saxelmwifo maT ar sTavazobs grZelvadiani
gansaxlebisaTvis;

•

kerZo seqtorSi mcxovreb im devnilebs,
romlebic ukiduresad gaWirvebulni arian da saWiroeben grZelvadian gansaxlebas.

mesame etapze (fazaze) ganixileba im devnilTa daxmarebis SesaZleblobebi, romlebic
uars acxadeben saxelmwifos mier SeTavazebuli grZelvadiani gansaxlebis RonisZiebebze.
bolo etapze aseve ganixileba im devnilebis
daxmarebis SesaZleblobebi, romlebic ar
saWiroebs grZelvadian gansaxlebas.
samoqmedo gegmis pirveli da meore etapi
(faza) daiwyo 2008-2009 wlebSi da misi ganxorcieleba gagrZeldeba 2012-14 wlebSi,
xolo mesame etapis dawyeba igegmeba pirveli
da meore etapis (fazis) dasrulebis Semdeg.
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grZelvadiani gansaxlebis
alternativebi kompaqturad
gansaxlebis obieqtSi mcxovrebi
devnilebisaTvis
kompaqturad gansaxlebis obieqtSi mcxovrebi devnilebisaTvis samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebuli gansaxlebis alternativebi
gansxvavdeba gansaxlebis obieqtis kategoriis mixedviT. kerZod, pirobiTad SesaZloa
gamovyoT ori kategoriis kompaqturad gansaxlebis obieqti:
•

devnilTa kompaqturad gansaxlebis
obieqti, romelic SesaZloa gamoyenebul iqnes devnilTa grZelvadiani gansaxlebisTvis;

•

devnilTa kompaqturad gansaxlebis
obieqti, romelic sxvadasxva mizeziT
(sacxovreblad mowyoba teqnikurad
SeuZlebelia; misi reabilitacia Zviria;
kerZo sakuTrebaa da mepatrones ar aqvs
survili, Senoba gamoyenebul iqnes am
mizniT; aqvs mniSvnelovani sajaro Rirebuleba _ strategiuli obieqtia) SeuZlebelia gamoyenebuli iyos devnilTa
grZelvadiani gansaxlebisTvis.

im obieqtebSi mcxovreb devnilebs, romlebic
SesaZloa gamoyenebuli iyos grZelvadiani
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gansaxlebisTvis, miecemaT SesaZlebloba,
sakuTrebaSi miiRon dakavebuli sacxovrebeli farTebi sameTvalyureo sabWos mier
miRebuli minimaluri standartebis gaTvaliswinebiT (standartebi ixileT danarTSi).
iseT obieqtebSi macxovrebel devnilebs,
romelTa gamoyeneba SeuZlebelia grZelvadiani gansaxlebis mizniT, etapobrivad
SeeTavazebaT gansaxleba sacxovreblad
mowyobil saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul
cariel SenobebSi an axlad aSenebul korpusebsa da saxlebSi. aseve, SesaZloa saxelmwifom Seisyidos binebi da saxlebi, romlebsac devnilebs SesTavazebs.
im SemTxvevaSi, Tu devnili ojaxi uars ityvis
grZelvadiani gansaxlebis mizniT koleqtiur centrSi misTvis gamoyofili sacxovrebeli farTis sakuTrebaSi miRebaze, grZelvadiani gansaxlebis procesi am obieqtze ar
Seferxdeba.
ra Sedegebs iwvevs kompaqturad
gansaxlebis obieqtSi dakavebuli
sacxovrebeli farTis sakuTrebaSi
miRebaze uaris Tqma
devnilebi, romlebic uars ityvian kompaqturi gansaxlebis obieqtSi farTebis sakuTre6

baSi miRebaze, gaagrZeleben cxovrebas gankuTvnil farTebSi manamde, sanam saministro
ar SesTavazebs maT sxva alternativas. isini
aRniSnul obieqtSi daregistrirdebian, rogorc kerZo seqtorSi macxovreblebi, xolo
obieqti daixureba, rogorc kompaqturad
gansaxlebis obieqti.
koleqtiur centrebSi mcxovreb devnilTa ufleba _ icxovron kanoniT dadgenili
wesiT dakavebul farTebSi _ rCeba xelSeuxebeli, vidre devnili ar ganacxadebs Tanxmobas erT-erT alternatiul SeTavazebaze.
grZelvadiani gansaxlebis
RonisZiebebi kerZo seqtorSi
daregistrirebuli devnilebisaTvis
kerZo
seqtorSi
daregistrirebuli
devnilebisTvis, romlebsac ar gaaCniaT
sacxovrebeli da cxovroben ukiduresad
gaWirvebul pirobebSi, samoqmedo gegma
etapobrivad iTvaliswinebs grZelvadiani
gansaxlebis programebs.
maTi dakmayofileba moxdeba sacxovreblad
mowyobil saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul
cariel SenobebSi an axlad aSenebul korpusebsa da saxlebSi, aseve, SesaZloa, saxelm7

wifos mier Sesyidul binebsa da saxlebSi/
saxelmwifos mier Sesyidul, reabilitirebul an/da aSenebul axal obieqtebSi (binebi,
saxlebi).
grZelvadiani gansaxlebis sxva
alternativebi
garda zemoT mocemuli gansaxlebis RonisZiebebisa, rogorc kompaqturad gansaxlebul, aseve kerZo seqtorSi macxovrebel
devnilebs, saxelmwifom SesaZloa SesTavazos sxvadasxva alternativa, magaliTad, socialuri sacxovrebeli; sacxovrebeli farTis sanacvlod, kerZo investoris an saxelmwifos mier gacemuli erTjeradi fuladi
daxmareba da sxva.
grZelvadiani gansaxlebis sxva mimarTulebebia carieli Senobebis reabilitacia, axali sacxovrebeli korpusebis mSenebloba,
devnilTa gansaxleba da sakuTrebaSi gadacema (axali sacxovreblebis mSenebloba ar
ganxorcieldeba q. TbilisSi), aseve devnilTa gansaxleba gamosyidul an aSenebul individualur sacxovrebel binebSi soflad.
am proeqtebis farglebSi dakmayofildebian
is devnilebi, romlebic cxovroben iseT
koleqtiur centrebSi, rom
lebic ar gare8

montdeba da/an sakuTrebaSi ar gadaecemaT,
aseve, kerZo seqtorSi macxovrebeli ukiduresad gaWirvebuli devnilebi, romlebic
arian usaxlkarod darCenis riskis winaSe.
koleqtiuri centrebis reabilitacia
koleqtiuri centrebis (sadac amJamad
cxovroben devnilebi) reabilitacia da sakuTrebaSi gadacema aris er
Tiani procesi,
romelsac koor
dinirebas uwevs saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da
ltolvilTa saministro. konkretul SenobanagebobaTa garemontebis gadawyvetilebis
SemTxvevaSi, koleqtiuri centrebis devnilTaTvis sakuTrebaSi gadacema unda ganxorcieldes am obieqtebis saremonto-sareabilitacio samuSaoebis dasrulebis Semdeg.
yvela koleqtiuri centri ver gamodgeba grZelvadiani gansaxlebisTvis. is obieqtebi,
romlebic ar eqvemdebareba reabilitacias,
an SeuZlebelia sacxovreblad moewyos, anda
misi sacxovrebel binebad gardaqmna, gansaxlebis sxva alternativebTan SedarebiT,
sagrZnoblad Zviria, warmoadgens kerZo sakuTrebas, an aqvs mniSvnelovani sazogadoebrivi datvirTva (strategiuli obieqti) _
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gamoTavisufldeba da daixureba, xolo iq
macxovrebeli devnilebisTvis SeTavazebul
iqneba gansaxlebis alternatiuli RonisZiebebi.
sacxovrebeli farTis sakuTrebaSi
gadacema
devnilebs, romlebsac esaWiroebaT grZelvadiani gansaxleba da akmayofileben Sesabamis pirobebs, miecemaT SesaZlebloba,
miiRon informirebuli gadawyvetileba. maT
ufleba aqvT, daTanxmdnen SeTavazebas, an
uari Tqvan masze da daelodon alternatiul SeTavazebas.
arsebobs devnilTaTvis sakuTrebaSi gada
sacemi kompaqturi gansaxlebis obieqtebis
ori kategoria:
•

saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli
obieqtebi;

•

obieqtebi, romlebsac saxelmwifo Seisyidis kerZo mesakuTreTagan da SesTavazebs devnilebs.

devnilTa kompaqturad gansaxlebis obieqti,
romelic kerZo sakuTrebaSia da gamodgeba
sacxovreblad, mesakuTris Tanxmobis SemTx10

vevaSi, goniv
rul fasad Sesyiduli iqneba
saxelmwifos mier da amis Semdgom SeeTavazebaT devnilebs farTebis sakuTrebaSi gadae
cema.
sacxovrebeli farTi – bina devnil ojaxebs
sakuTrebaSi gadaecemaT simbolur fasad, 1
(erTi) larad.
sacxovrebeli farTebis sakuTrebaSi gada
cemis Semdeg devnilebs eZlevaT SesaZlebloba, Camoayalibon binaTmesakuTreTa
amxana
gobebi. amxanagobebis Camoyalibebis
Semdgom, maT saSualeba eqnebaT monawileoba
miiRon im municipalur programebSi, romlebic
binaTmesakuTreTa
amxanagobebis
xelSewyobas da ganviTarebas isaxavs miznad.
grZelvadiani gansaxlebis
RonisZiebebi devnilebisaTvis,
romlebic uars ityvian saministros
mier SeTavazebul axlad aSenebul,
reabilitirebul an Sesyidul
sacxovrebel farTze
devnilebs (devnili ojaxebis), romlebic
saWiroeben grZelvadian gansaxlebas da uars
ityvian saministros mier SeTavazebul axlad aSenebul, reabilitirebul an Sesyidul
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sacxovrebel farTze, sxva alternatiuli
SeTavazeba gaukeTdeba mxolod mas Semdeg,
rac devnilTa grZelvadiani sacxovrebliT
uzrunvelyofis RonisZiebebis farglebSi dakmayofildeba sxva devnili (devnili
ojaxi), romelic saWiroebs grZelvadian gansaxlebas.
devnilTa problemebis
grZelvadiani gadaWris programebi
im devnilebisaTvis, romlebic ar
saWiroeben grZelvadian gansaxlebas
ssip _ sajaro reestris erovnul saagentosTan erTad moxdeba im devnilebis vinaobis dadgena, romlebsac aqvT uZravi qoneba.
Seswavlil iqneba devnilTa es kategoria da
finansuri resursebis arsebobis da saWiroebidan gamomdinare, sacxovrebeli pirobebis
gaumjobesebis mizniT, SesaZloa gaewioT
erTjeradi daxmareba. an Tu devnil ojaxs
gaaCnia SesaZlebloba, Tavad uzrunvelyos
sareabilitacio samuSaoebis ganxorcieleba, maT SesaZloa gadaeceT samSeneblo masala. saxelmwifo uzrunvelyofs, rom mar
toxela dedebis ojaxebma am procesebidan
ufro meti sargebeli miiRon.
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aseve, moxdeba im devnili ojaxebis identificireba, romlebsac ar surT sacxovrebeli
farTis miReba, radgan maT gaaCniaT saTanado Semosavali da survili aqvT, Tavad Sei
Zinon sacxovrebeli. calkeul SemTxvevebSi,
SesaZle
beli iqneba garkveuli finansuri
daxmarebis gaweva sacxovrebeli farTis SeTavazebis sanacvlod. aseT SemTxvevebSi, fuladi Tanxa mSeneblobisTvis saWiro Tanxaze
naklebi iqneba. fuladi daxmarebis gacemis
Taobaze gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, misi ganxorcieleba daiwyeba samoqmedo
gegmis mesame etapze.
social-ekonomikuri xasiaTis
RonisZiebebi
social-ekonomikuri integraciis elementebi moicavs (magram mxolod amiT ar Semoifargleba) infrastruq
turis reabilitacias, jandacvis xelmisawv
domobis uzrunvelyofas, miznobriv socialur daxmarebas, fsiqologiur daxmarebas, ganaTlebis
miRebis SesaZleblobas, saarsebo wyaros da
dasaqmebas genderuli Tanasworobis dacviT.
moZiebul iqneba mxardaWera sa
er
TaSoriso
Tanamegobrobisa da adgilobrivi arasamTav
robo organizaciebisagan, raTa xeli Seewyos
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iseTi proeqtebis gan
viTare
basa da ganxorcielebas, romlebic mimarTuli iq
ne
ba
devnilTa social-ekonomikuri integraciisaken.
mas Semdeg, rac ganxorcieldeba devnilTa
integraciis
mxardamWeri
RonisZiebebi,
moxdeba devnilTa mimarT socialuri daxmarebis sistemis transformireba _ statusidan saWiroebaze. devnilis statusze
damyarebuli daxmareba uzrunvelyofili
iqneba gamonaklis SemTxvevebSi, gansakuT
rebiT, socialurad daucveli pirebisaTvis.
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danarTi
koleqtiuri centrebis reabilitaciis,
rekonstruqciisa da mSeneblobis standartebi
devnilTa
xangrZlivvadiani
TavSesafriT
uzrunvelyofis
mizniT
(damtkicebulia sameTvalyureo sabWos
mier 2009 wlis 17 seqtembers)
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რეცხვადი საღებავი ყველგან
ჰიდროიზოლაციური
მასალისგან გაკეთებული ჭერი
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შენ ობის კონ ტრუქცია
და საერთო
მოხმარების ფარ თი **

წყალმომარაგება და
კანალიზაცია

შიდა გაყვანილობების დაყენება უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის

გარე გაყვანილობებზე პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს ადგილობრივ
ხელისუფლებას. კონტრაქტორმა ან კონტრაქტორებმა უნდა მოახდინონ გარე
გაყვანილობების დაყენება

შიდა გაყვანილობები უნდა დაყენდეს შესაბამისი კანონმდებლობის და
წყალმომარაგების/სანიტარული დაწესებულებების სტანდარტების შესაბამისად

სახურავის, კიბის უჯრედის, კედლების, ტროტუარის, ფასადის, წყლის
ტუმბოების შეკეთება/გარემონტება სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც
საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული შენობის შემდგომი დაზიანება,
უზრუნველყოფს მოსახლეთა უსაფრთხოებას და გამორიცხავს საფრთხეებს,
მაგალითად: მოაჯირები კიბეებზე, წყალგაუმტარი სახურავი, ფასადის
დაზიანებული ადგილების შელესვა და ა.შ. განსაკუთრებული ყურადღება
უნდა მიექცეს საერთო მოხმარების ფართის უსაფრთხოებას. არამსხვრევადი
მინა უნდა იქნას გამოყენებული საერთო მოხმარების ადგილებში

ელექტრული სისტემების დაგეგმარება და დაყენება უნდა მოხდეს იმ დაშვების
გათვალისწინებით, რომ თითოეული ოჯახი გამოიყენებს მძლავრ ელქეტრო
მოწყობილობებს ზამთრის პერიოდში სტანდარტულ საყოფაცხოვრებო ელექტო
მოწყობილობებთან ერთად.

ელექტრ ოსისტემა
1

ლამინირებული იატაკი უნდა იქნას გამოყენებულ იქ, სადაც იატაკი გამოცვლას
საჭიროებს. საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს იატაკქვეშა საფარი

იატაკი

1

სამზარეულოში გამოყენებული უნდა იქნას რეცხვადი საღებავი

კედ ლების საფ არ ი
შეღებილი კედლები

არსებული ტიხრები უნდა შენარჩუნდეს იქ, სადაც ეს შესაძლებელი იქნება.
ახალი ტიხრების აშენების შემთხვევაში, ხმაგაუმტარი და მსუბუქი მასალები
(კნაუფ-ის ტიპის) უნდა იქნას მითითებული.

კედ ლები

სისტემა

ორმაგი ფანჯრები

ნიჟარა + ღუმელი (კაფელისგან
გაკეთებული 2 მწკრივი ნიჟარის
უკან წყლის შხეფებისგან
დასაცავად)

ცხელი წყლით.
იატაკქვეშა სადრენაჟო არხი
საშხაპეში.
ვენტილაციის სისტემა.
კაფელით მოპირკეთებული იატაკი
და კედლები
რეცხვადი საღებავი ყველგან
ჰიდროიზოლაციური
მასალისგან გაკეთებული ჭერი

თითოეული ბინა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო გათბობით,
გათვლისწინებული უნდა იქნას ინდივიდუალური გაზის ან შეშის ღუმელი,
ასევე სამზარეულოს ღუმელი (შეშაზე მომუშავე) საკვამურით

ყრუ ოთახი არ უნდა არსებობდეს
(საცხოვრებელი ფართის შემადგენლობაში)

თითეულ ბინაზე

თითოეულ ბინაზე

შეშის ღუმელის საკვამურები უნდა გადიოდეს შენობის გარეთ. მუდმივად
უნდა მოხდეს საკვამურების გაწმენდა და დაგოზვა და საკვამური უნდა
მთავრდებოდეს მშენებლობის შესახებ არსებული სახელმწიფო სტანდარტის
(1977) მიხედვით დადგენილ მანძილზე შენობის ზემოთ

1

1

1

1 კერძო მფლობელობაში
არსებული და
იზოლირებული აბაზანა
იმავე სართულზე

საკვამურ ი

1

1

ფანჯრების რადონება
ერთ ოთახში

ფ ან ჯრ ები

გ ათბობა

1

სამზარეულო

სამზარ ეულო **

1 თითოეულ ბინაში

აბაზანა

აბაზან ა **
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გაზი

ელექტრული ქსელი

წყალმომარაგება და
კანალიზაცია

ნებისმიერი შენობა შესაძლებელია შეიცავდეს სახიფათო სამშენებლო მასალებს,
ისეთებს, როგორიცაა: აზბესტოსი, ტყვიის შემცველი საღებავები, სახიფათო
ნივთიერებების (PCB) შემცველი ელექტრული ტრანსფორმატორები და ა. შ. თუ
სახიფათო მასალების არსებობა საეჭვოა, შეფასებითი კვლევა უნდა ჩატარდეს
შესაბამისი გამოცდილების მქონე ორგანიზაციის მიერ. სახიფათო მასალების
აღმოჩენის შემთხვევაში, ისინი მოშორებული უნდა იქნას შენობიდან ან ამ
მასალების დატოვება უნა მოხდეს დადგენილი სტანდარტების შესაბამისობის
შემთხვევაში.

გარე გაყვანილობები შედის ადგილობრივი მთავრობის პასუხისმგებლობის ქვეშ.
კონტრაქტორმა ან კონტრაქტორებმა უნდა უზრუნველყონ გაყვანილობების
დაყენება.

შიდა გაყვანილობები უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის საკანონმდებლო
მოთხოვნებს და ბუნებრივი გაზის მომწოდებელი ორგანიზაციების
სტანდარტებს

გარეთა ქსელის უზრუნველყოფა შედის ადგილობრივი მთავრობის
პასუხსიმგებლობის ქვეშ. Kკონტრაქტრომა ან კონტრაქტორებმა უნდა
უზრუნველყონ გარე გაყვანილობების დაყენება.

შიდა გაყვანილობების დაყენება უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის
კანონმდებლობას და შესაბამისი დაწესებულებების სტანდარტებს

გარე გაყვანილობებზე პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს ადგილობრივ
ხელისუფლებას. კონტრაქტორმა ან კონტრაქტორებმა უნდა მოახდინონ გარე
გაყვანილობების დაყენება

შიდა გაყვანილობები უნდა დაყენდეს შესაბამისი კანონმდებლობის და
წყალმომარაგების/სანიტარული დაწესებულებების სტანდარტების შესაბამისად

სახურავის, კიბის უჯრედის, კედლების, ტროტუარის, ფასადის, წყლის
ტუმბოების შეკეთება/გარემონტება სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც
საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული შენობის შემდგომი დაზიანება,
უზრუნველყოფს მოსახლეთა უსაფრთხოებას და გამორიცხავს საფრთხეებს,
მაგალითად: მოაჯირები კიბეებზე, წყალგაუმტარი სახურავი, ფასადის
დაზიანებული ადგილების შელესვა და ა.შ. განსაკუთრებული ყურადღება
უნდა მიექცეს საერთო მოხმარების ფართის უსაფრთხოებას. არამსხვრევადი
მინა უნდა იქნას გამოყენებული საერთო მოხმარების ადგილებში

უ ნარ შეზ ღუდული წევ რების ათვის

**როცა დევნილის ოჯახში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე წევრი /წევრები , სახლის დიზაინში უნდა ჩაიდოს ასეთი ადამიანების მიერ სახლის გამოყენების შესაძლებლობა და საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა

*ნესმისმიერი სარეაბილიტაციო , რეკონსტრუქციის ან სამშენებლო სამუშაო უნდა განხორციელდეს საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

სახიფათო
ნივთიერებებისგან
დაცვა

საერ თო
გაყვან ილობები

შენ ობის კონ ტრუქცია
და საერთო
მოხმარების ფარ თი **
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ufaso iuridiuli daxmarebis misaRebad SegiZliaT
mimarToT
saqarTvelos
axalgazrda
iuristTa
asociaciis Semdeg ofisebs:
Tbilisis ofisi
j.kaxiZis q. #15, 0102
tel: + (995 32) 2936101 / 2952353
faqsi: + (995 32) 2923211
el-fosta: gyla@gyla.ge

aWaris filiali
baTumi, gorgaslis q. #89, 6000
tel: + (995 422) 276668,
faqsi: + (995 422) 222950
el-fosta: batumi@gyla.ge

rusTavis ofisi
kostavas 15 a/5, 3700
tel: + (995 341) 255337
faqsi: + (995 341) 240566
el-fosta: rustavi@gyla.ge

ozurgeTis ofisi
gabriel episkoposis q. #25/10, 3500
tel/faqsi: + (995 496) 273138
el-fosta: ozurgeti@gyla.ge
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quTaisis filiali
m.kostavas q. #11, 4600
tel: + (995 431) 241192
faqsi: + (995 431) 214585
el-fosta: kutaisi@gyla.ge

goris ofisi
stalinis q. #19, 1400
tel: + (995 370) 272646
faqsi: + (995 370) 279842
el-fosta: gori@gyla.ge

Telavis ofisi
barnovis q. #10, 2200
tel/faqsi: + (995 350) 271371
el-fosta: telavi@gyla.ge

duSeTis ofisi
rusTavelis q. #29, 1810
tel: + (995 346) 221554
faqsi: + (995 346) 221553
el-fosta: dusheti@gyla.ge

