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მისივე თქმით, ომის მიმდინარეობას მთელი ევროპა ხედავს.
„გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა გუშინ უკრაინაში რუსეთის
ინტერვენციაზე განაცხადა, რომ ევროპას ასეთი რამ ბოლო 75 წლის
განმავლობაში არ უნახავს. ეს სიმართლეა, თუმცა ეს მთელი
სიმართლე არ არის. ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის შეჭრა უკრაინაში,
ეს არის ომის დაწყება ევროპაში, ევროპის ერთიანობის წინააღმდეგ.
ევროპაში ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ, კონტინენტზე
არსებობის ყველა წესების წინააღმდეგ. იმის წინააღმდეგ, რომ
ევროპული სახელმწიფოები უარს ამბობენ საზღვრების ძალით
დაყოფაზე. უკვე მეორე დღეა, უკრაინის ქალაქებზე ხორციელდება
სარაკეტო დარტყმები, სატანკო კოლონები და ავიათავდასხმები,
რომლებიც მაქსიმალურად ჰგავს იმას, რაც ევროპამ დიდი ხნის წინ
იხილა – მეორე მსოფლიო ომის დროს და რაზეც ის ამბობდა –
„აღარასდროს განმეორდება“. თუმცა აი, ისევ, 2022 წელს, მეორე
მსოფლიო ომის დასრულებიდან 75 წლის შემდეგ. დარწმუნებული ვარ,
თქვენ ამას ხედავთ, მთელი ევროპა ამას ხედავს, თუმცა ჩვენ ვერ
ვხედავთ სრულად, რის გაკეთებას აპირებთ ამასთან დაკავშირებით.

როგორ აპირებთ საკუთარი თავის დაცვას, როდესაც ასე ნელა
გვეხმარებით ჩვენ უკრაინაში?“, – განაცხადა ზელენსკიმ.
როგორც ზელენსკი ამბობს, ჯერ კიდევ შესაძლებელია აგრესიის
შეჩერება და ამისთვის ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან საჭიროა
დაუყოვნებლივი მოქმედება.
„ჩამოვთვლი, რაც უკვე მოხდა, ამისთვის ჩვენ მადლობელი ვართ.
აშშ-ის, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის, ავსტრალიისა
და ახალი ზელანდიის სექტორული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ.
კერძოდ, ყველა უმსხვილესი ბანკის წინააღმდეგ, ყველა უმსხვილესი
რუსული საწარმოს წინააღმდეგ, დასავლურ ტექნოლოგიებზე რუსეთის
წვდომის წინააღმდეგ. თუმცა რუსული ტანკები ჯერ კიდევ ესვრიან
ჩვენს ქალაქებში საცხოვრებელ სახლებს. ჯავშანტექნიკა ჯერ კიდევ
უტევს, მათ შორის სამოქალაქო პირებს, უკრაინის რიგით
მოქალაქეებს. ევროპა ფლობს საკმარის ძალას, რომ შეაჩეროს ეს
აგრესია. რას ველოდოთ კიდევ ევროპული სახელმწიფოებისგან?
რუსებისთვის ვიზების გაუქმებას? SWIFT-ისგან გათიშვას? რუსეთის
სრულ იზოლაციას? ელჩების გაწვევას? სანავთობო ემბარგოს? საჰაერო
სივრცის დახურვას? ყველაფერი ეს დღეს უნდა იყოს მაგიდაზე,
რადგან საუბარია ყველა ჩვენგანის, მთელი ევროპის წინაშე არსებულ
საფრთხეზე. ჯერ კიდევ შესაძლებელია აგრესიის შეჩერება. საჭიროა
დაუყოვნებლივი მოქმედება“, – განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.
ზელენსკიმ მოუწოდა რიგით ადამიანებს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში,
გამოვიდნენ და მოითხოვონ მშვიდობა ევროპისთვის, მშვიდობა
უკრაინისთვის, მოითხოვონ ომის დასრულება.
„დარწმუნებული ვარ, მოქმედება რიგით ადამიანებსაც შეუძლიათ
მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ევროპის ყველა ქვეყანაში. გამოდით
თქვენი ქალაქების მოედნებზე და მოითხოვეთ მშვიდობა ევროპისთვის,
მშვიდობა უკრაინისთვის, ამ ომის დასრულება. გამოდით მოედნებზე
და მოითხოვეთ ომის დასრულება, ეს არის ჩვენი უფლება, ეს არის
თქვენი უფლება. როდესაც რაკეტები ვარდება უკრაინაში, ეს ხდება
ევროპაში და არა მხოლოდ უკრაინაში. როდესაც რაკეტები კლავს
ჩვენს ხალხს, ეს არის ყველა ევროპელის სიკვდილი. მოითხოვეთ
ევროპისთვის მეტი დაცვა, მეტი დაცვა უკრაინისთვის, როგორც

დემოკრატიული მსოფლიოს ნაწილისთვის. ვიდრე ევროპაში სახელმწიფო
ინსტიტუტები არ ჩქარობენ, მიიღონ რეალურად მტკიცე
გადაწყვეტილებები, ყველა ევროპელს თავის დედაქალაქში შეუძლია
მივიდეს ჩვენს საელჩოში და შემოგვთავაზოს თავისი დახმარება.
მოითხოვეთ თქვენი მთავრობებისგან, რომ უკრაინას მისცენ მეტი
ფინანსური, სამხედრო დახმარება, რადგან ეს დახმარება არის
თქვენი, ევროპის დახმარება. თქვენ თავად ეხმარებით საკუთარ
თავს. თუ თქვენ ევროპაში გაქვთ საბრძოლო გამოცდილება და არ
გსურთ, უყუროთ პოლიტიკოსების გაუბედაობას, შეგიძლიათ,
ჩამოხვიდეთ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენთან ერთად დაიცვათ ევროპა,
სადაც ახლა საჭიროა. თქვენ უკვე გაშანტაჟებდნენ გაზით, თქვენ
უკვე გამცირებდნენ და სურთ თქვენი დაყოფა ისევე, როგორც
ცდილობენ უკრაინის დაყოფას. დაიცავით საკუთარი თავი ისევე,
როგორც ჩვენი ვიცავთ საკუთარ თავს“, – განაცხადა ზელენსკიმ.
ამასთან, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს,
დასხდნენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, რათა შეაჩერონ ადამიანების
სიკვდილი.
„მსურს, კიდევ ერთხელ მივმართო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს.
უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს შეტაკებები. მოდით,
დავსხდეთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, რათა შევაჩეროთ
ადამიანების სიკვდილი“, – განაცხადა ზელენსკიმ.
ზელენსკიმ ასევე მიმართა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს და ისინი
გაამხნევა.
„ახლა კი მსურს, მივმართო უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, მტკიცედ
იდექით. თქვენ ხართ ყველაფერი, რაც ჩვენს სახელმწიფოს იცავს.
დიდება უკრაინას“, – განაცხადა ზელენსკიმ.
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ეროვნული გეგმის“ შემუშავებაგანხილვას საქართველოში არსებული საჯარო და საზოგადოებრივი
სექტორთან თანამშრომლობით წარმატებით ახორციელებს.
„გეგმის შემუშავება ევროკავშირის ენერგოდირექტივების საფუძველზე
მიმდინარეობს. ამდენად, ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება
ჩართულია ამ სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვის მთელ პროცესში,
რათა ქვეყანამ წარმატებით განახორციელოს საკუთარი ენერგეტიკული
სისტემის ევროპულთან ჰარმონიზაცია და ადგილობრივი ენერგეტიკული
ბაზრის რეფორმირება, რაც ხელს შეუწყობს კონკურენციის
განვითარებასა და ახალი ინვესტიციების მოზიდვას, ასევე
მიმართული იქნება გარე ენერგეტიკულ ბაზრებზე დამოკიდებულების
შემცირებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაზრდისკენ.
ენერგეტიკული გაერთიანების წარმომადგენლებთან ერთად შემუშავდა
ათი შეხვედრის თემატიკა. ესენია:
1. ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების ინტეგრირებული გეგმის
მიმოხილვა;

2. მეთოდოლოგია 2030 წლის სამიზნე მაჩვენებლებისთვის (
პროგნოზების შემუშავების მეთოდოლოგია. მეთოდი, მოდელირების
ჩარჩო, სცენარების განსაზღვრა. გასული ტენდენციების ანალიზი და
საბაზისო წლის ინფორმაცია: მონაცემთა წყაროები, ტენდენციები და
ძირითადი მიგნებები);
3. TIMES-ის მოდელის შაბლონების აღწერა (მოდელის გასაზიარებლად
შეთავაზებული იქნა NDA -გაუთქმელობის ხელშეკრულება).
წარმოდგენილი იქნა ენერგეტიკის გენერაციის განვითარების
სცენარები;
4. ენერგოეფექტურობა;
5. ენერგეტიკის სექტორის NECP სცენარების წინასწარი შედეგების
პრეზენტაცია (ზემოქმედების მიმოხილვა, რომელიც ექნება თითოეულ
პოლიტიკის სცენარს სათბურის გაზების, განახლებადი ენერგიებისა
და ენერგოეფექტურობის კუთხით);
6. დეკარბონიზაცია, სათბური გაზების ემისიები და განახლებადი
ენერგიები;
7. წყალსაცავიანი ჰესები;
8. შეხვედრის თემაა: „ენერგეტიკული უსაფრთხოება“;
9. შიდა ენერგეტიკული ბაზარი (ენერგიის

გადაცემის

ინფრასტრუქტურა, ბაზრის ინტეგრაცია, ენერგეტიკული სიღარიბე);
10. კვლევა, ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა.
დოკუმენტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მისი შემუშავების
პროცესში ჩართულია რამდენიმე ათეული სპეციალისტი, რომლებიც
წარმოადგენენ საქართველოში მოქმედ ყველა მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვან ორგანიზაციას გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის
განვითარების მიმართულებით, აგრეთვე ყველა დაინტერესებულ
საზოგადოებრივ ჯგუფებს. აღნიშნული პროცესი თავიდანვე მოიცავდა
ათი შეხვედრის გამართვას, რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნებოდა
სტრატეგიული დოკუმენტის ყოველი მიმართულება, მათ შორის,
წყალსაცავიან
ჰიდროელექტროსადგურებთან
დაკავშირებული
საკითხებიც.
ორგანიზატორების მიერ განხილვის პროცესში თავიდანვე მოწვეული
იყო საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელიც „რიონის ხეობის მცველების“
სახელითაა ცნობილი. ისინი მხოლოდ რამდენიმე შეხვედრას დაესწრნენ
და შემდეგ უარი თქვეს სტრატეგიული დოკუმენტით განსაზღვრული,

მეტად აქტუალურ საკითხების განხილვაში მონაწილეობაზე.
აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფმა ასევე ცალმხრივად უარი თქვა
მონაწილეობაზე მედიაციის პროცესში „ნამახვანი ჰესთან“
დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების
დავების გადაწყვეტის ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობდა და
მასში ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე იყო წარმოდგენილი.
„კლიმატის ცვლილებისა და ენერგეტიკის ინტეგრირებული ეროვნული
გეგმის“ საჯარო განხილვა საქართველოში პირველად ხორციელდება და
ყველა დაინტერესებულ სპეციალისტს აქვს შესაძლებლობა, მიიღოს
უშუალო მონაწილეობა ქვეყნის ენერგეტიკული განვითარების
სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებაში.
ვფიქრობთ, აღნიშნული განხილვა არის საჯარო, კერძო და
არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის კარგი მაგალითი“, –
ნათქვამია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს განცხადებაში.

ქმარმა გაყრისას მაკარონით
სავსე
ტაფაც
წაიყოლა
–
სიძუნწის მაგალითები რომლებიც
გაგაოგნებთ

ძუნწი კაცის ცხოვრება ძაღლის
ცხოვრებაზე
უარესიაო,
ხომ
გაგიგიათ.
გვერწმუნეთ,
ბალზაკის გობსეკი დღევანდელ
დღესაც არსებობს და მასთან
ცხოვრება
სასიხარულო
ნამდვილად არაა.
გთავაზობთ
უპრეცენდენტო
სიძუნწის
მაგალითებს, რომლებიც ინტერნეტ
მომხმარებლებმა გაგვიზიარეს.
ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ყოფილ ქმარს და გაოგნებული დავრჩი –
მთხოვა, ალიმენტზე უარი მეთქვა. არგუმენტი არ გაინტერესებთ? „ მე
ხომ საკუთარი ხარჯით გაჭმევდი, სანამ სადეკრეტო შვებულებაში
იყავი?“ რა კარგია, რომ გავეყარე.
©
Ideer
დედას ჰაყვდა ერთი თაყვანისმცემელი, რომელიც 40 წლის ასაკში
მშობლებთან ცხოვრობდა. მიუხედავად იმისა რომ საკუთარი ბიზნესი
ჰქონდა და სადოქტორო ხარისხიც. 18 წლის რომ გავხდი, მან წიგნი
მაჩუქა.
წიგნი,
რომელიც
ბიბლიოთეკაში
უნდა
დამებრუნებინა!

© 2Guard / Reddit

ერთი კორპორატიული საღამო მახსოვს, კარგი დრო გავატარეთ. დილით
ვიდეოჩანაწერს ვუყურებთ და რას ვხედავთ: ყველა ცეკვავს,
ერთ–ერთმა თანამშრომელმა
ქალმა კი ცეკვა–ცეკვით სუფრიდან
საჭმელი ჩანთაში ჩაილაგა და სახლში წავიდა.

©

Facebook

ბებიამ ერთხელ მეორადებში ქვედა საცვლები გვიყიდა ( დიახ,
ნახმარი) და შობაზე გვაჩუქა. ყველაზე ცუდი ამ ამბავში იცით რა
არის? ბებიას ფული თავზე საყრელი აქვს. მახსოვს, მაშინ მამა
ძალიან გაბრაზდა.
© mo799 / Reddit
გამოვაქვეყნე განცხადება, რომ ნებისმიერ მსურველს უფასოდ
გავატანდი ბავშვის საწოლს. ჩემი 2 გოგონა უკვე გაიზარდა, აღარ
მჭირდებოდა. რა თქმა უნდა, ეტყობოდა, რომ ნახმარი იყო, ამიტომ
უფასოდ ვატანდი. მოვიდა მამაკაცი, უკმაყოფილოდ ახედა–დახედა,

გაცრეცილი გვერდები აქვსო, ახალი არ არისო. ახალს უფასოდ არ
გაგატანდით და თუ არ მოგწონთ, ნუ წაიღებთთქო. მამაკაცმა უზრდელი
მიწოდა და საწოლი წაიღო. ©
Facebook
ვიყიდეთ დიდი თევზი, თავს არ ვიყენებთ და ქუჩის კატებისთვის
გავიტანე. გზად მეზობელი შემხვდა, რ ო მელ მაც მით ხრა, რომ არ
გადამეგდო, თ ავად
წვნიანს. თან მთხოვა თევზის თავები არ
გადამეყარა და მისთვის მიმეცა ხოლმე. შემდგომში თევზის 2 დიდი
თავი მივუტანე, მეზობელმა კი ზიზღით შემხედა და მითხრა: „ნამუსი
იქონიე, ხომ შეიძლება მთლიანი თევზით გაგვიმასპინძლდე და არა
მხოლოდ თავები ზიდო“. გავოცდი. მორჩა კინო. ამიერიდან კატებთან
ჩამაქვს თავები, მადლიერები მაინც არიან. © Facebook

ერთი ძალზე წუწკი ნათესავი მყავს, ფულს დოლარებზე ცვლის და
წინდაში ინახავს – პირდაპირი გაგებით. როდესაც მის გოგონას ბრმა
ნაწლავზე სასწრაფო ოპერაცია დასჭირიდა, ჩემს მშობლებს სთხოვა
ფული, მას თურმე „ლამაზი ოდენობის თანხა“ შეუგროვდა და დაშლა არ
სურდა. მისი მეუღლე ძონძებით დადის, უკბილო, რამეს თუ იყიდის,
ქმრისგან ფარულად. ერთ მშვენიერ დღეს ქმარს მაინც მოუწია
გარკვეული თანხის დაშლა და მამაჩემს სთხოვა ბანკში გაყოლა,
ეშინოდა რომ ბანკში გააცურებდნენ. მივიდნენ სალაროსთან, ამოიღო
ამ კრიჟანგმა წინდიდან დოლარები და რას ხედავს მამაჩემი –
კუპიურები ობით და რაღაც სოკოვანი კულტურითაა დაფარაული. ძლივს
დაითანხმეს მოლარე ფულის მიღებაზე. „ხანდახან გაანიავეთ
ბანკნოტები“, – დასძინა უკმაყოფილო მოლარე გოგონამ. © Reddit
დაქალმა სტუმრად მიმიწვია. ხელცარიელი ხომ არ წავიდოდი, ხილი
ვიყიდე. მირეკავს და მთხოვს
მაღაზიიდან გამოვიყოლო თითო–ორი
სალათი, შემწვარი ქათამი, ტორტი, ყველი და კიდევ რამე. ვუპასუხე,

რომ სასწრაფო საქმე გამომიჩნდა და სახლში დავბრუნდი.
Facebook

©

მყავდა ერთი მეზობელი. ითხოვა
დიდი სქელი ტაფა, მთელი
ოჯახისთვის კარტოფილი უნდა შევწვაო. ვათხოვე. რამოდენიმე დღეში
ტაფის წასაღებად მივაკითხე, მეზობელი კი მეუბნება: ,,ეს ტაფა მე
მომეცი, დიდი ოჯახი მყავს, თქვენ კი სულ ოთხნი ხართ. რაში უნდა
გამოიყენო?!“ © Nati Nati / Facebook

ბებიის მეორე ქმარმა გაყრისას ტაფაც წაიყოლა, თან მაკარონით
სავსე. იმიტომ, რამ მან იყიდა! ბებია არასდროს ნანობდა, რომ
დაშორდა ამ ადამიანს. © Facebook
რამოდენიმე თვის წინ ვიყიდე მანქანა. ერთი თანამშრომელი
დავიმგზავრე, მეზობლად ცოვრობს, თან ერთ განყოფილებაში ვმუშაობთ,
ჩემთვის ეს სირთულეს არ წარმოადგენს…მაგრამ… ზოგადად სადილს
სახლიდან ვატარებ. ერთ დღეს იმდენი საქმე მქონდა დილიდან, რომ
სადილის წამოღება დამავიწყდა. სამსახურშიც უამრავი საბუთი
დამხვდა გასაფორმებელი და ასე დავრჩი მშიერი. დღის ბოლოს ჩემი
თანამგზავრი მოვიდა და ღვეზელები შემომთავაზა:“ აიღე, ამდენს
მაინც ვერ შევჭამ“.
ჩემს მადლიერებას საზღვარი არ ჰქონდა,
გემრიელად წავიხემსე. წასვლისას თანამშრომელი მითხრა, რომ
ღვეზელის ფული მმართებდა.
©
pikabu
უზომოდ ძუნწი უფროსი მყავს. ააშენა კოტეჯი, დიდხანს ანგარიშობდა,
საჭიროა თუ არა მეხამრიდი. გადაწყვიტა, რომ საჭირო არაა, რადგან
ძალიან ძვირია. პირველივე ავდრიან
ღამეს სახლში მთლიანად
გადაეწვა ყველა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. pikabu

www.premiumi.ge

12
ისტორიული
პიროვნება
თანამედროვე ცხოვრებაში
ცნობილი კომპოზიტორების, მეცნიერების, მწერლების პოტრეტები
ყველასთვის ნაცნობია სასკოლო პერიოდიდან. სურათებში გასული
საუკუნეების სახეებია აღბეჭდილი, ძველებური სამოსით,
ვარცხნილობით. თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას გვაძლევენ
სხვა თვალით შევხედოთ გამოჩენილ პიროვნებებს. ხელოვნური
ინტელექტის წყალობით ზოგი მათგანი მეტად სიმპათიურიც გამოვიდა.

1. ლეონარდო და ვინჩი

© Leonardo da Vinci / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

2. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი

© Barbara Krafft / Wolfgang Amadeus Mozart / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

3. უილიამ შექსპირი

© John Taylor / Chandos portrait / National Portrait Gallery /
Wikimedia Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

4. ვინსენტ ვან გოგი

© Vincent van Gogh / Musée d’Orsay / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

5. ნაპოლეონ ბონოპარტი

© Jacques-Louis David / The Emperor Napoleon in His Study at
the Tuileries / National Gallery of Art / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

6. ქრისტეფორე კოლუმბი

© Sebastiano del Piombo / Portrait of a Man, Said to be
Christopher Columbus / Metropolitan Museum of Art / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

7. ალბერტ აინშტაინი

© Orren Jack Turner, Princeton, N.J. / Library of Congress /
Wikimedia Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

8. ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი

© Joseph Karl Stieler / Portrait of Ludwig van Beethoven when
composing the Missa Solemnis / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

9. იოჰან სებასტიან ბახი

© Elias Gottlob Haussmann / Portrait of Johann Sebastian Bach
/ Wikimedia Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

10. ნიკოლაი კოპერნიკი

© Unknown author / Nicolaus Copernicus / Toruń Regional Museum
/ Wikimedia Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

11. ისააკ ნიუტონი

© Sir Godfrey Kneller / Wikimedia
Commons, © Depositphotos.com, © FaceApp

12. გალილეო გალილეი
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იანვრიდან
ახალი
მიკროავტობუსები თბილისში

21
იანვრიდან
პირველ
თებერვლამდე,
დედაქალაქის
სატრანსპორტო
სისტემას
ეტაპობრივად, ახალი მარშრუტები
დაემატება.

თბილისის მერიის ინფორმაციით, ახალი მიკროავტობუსები იმოძრავებენ
შემდეგი მიმართულებით:
N416 – აღნიშნული მარშრუტი წრიული იქნება. მიკროავტობუსი
სადგურის მოედნიდან ნ. გოგოლის ქუჩის გავლით, გიორგი
ჩუბინაშვილის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებს და კვლავ სადგურის
მოედანს დაუკავშირდება; N428 – მეტროსადგურ „ისნიდან“ ყვარლისა
და თეოდორ უშაკოვის ქუჩების გადაკვეთამდე გადაადგილდება;
N431 – ბიჭვინთის ქუჩიდან იონა ვაკელის ქუჩამდე (აკადემიკოს ნ.
ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკამდე) იმოძრავებს და
უკუმიმართულებით, ბუდაპეშტის
კანდელაკის ქუჩას მოიცავს;

ქუჩას,

პეკინის

გამზირსა

და

N432 – გადაადგილდება მეტროსადგურ „სარაჯიშვილიდან“ ნუგზარ
შანავას ქუჩამდე; N439 – იმოძრავებს რომან ჭელიძის ქუჩიდან
მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრამდე“; N440 – გ. გედევანის ქუჩიდან
გადაადგილდება მეტროსადგურ „ავლაბრის“ მიმართულებით;
N442 – მგზავრებს მეტროსადგურ „დიდუბიდან“ დიდ დიღომში, არჩილ
მეფის ქუჩამდე, მე-4 მიკრორაიონის N6 კორპუსამდე მოემსახურება;
N452 – გადაადგილდება ელვერ კუპატაძის გასასვლელიდან მეტროსადურ
„სარაჯიშვილამდე“; N455 – მგზავრთა მომსახურებას ვაზისუბნის
მეორე ა მიკრორაიონიდან (კორპუსი N23 მიმდებარედ) მეტროსადგურ
„ვარკეთილამდე“ შეძლებს;
N456 – მეტროსადგურ „სამგორიდან“ კახეთის გზატკეცილის გავლით,
„ლილო მოლამდე“ იმოძრავებს; N458 – აღნიშნული მიკროავტობუსის
მარშრუტი მეტროსადგურ „დიდუბიდან“ სადგურის მოედნამდე

განისაზღვრა;
N460 – გადაადგილდება დიდი დიღმის მე-4 მიკრორაიონის N6-დან
„თბილისი მოლის“ მიმდებარე ტერიტორიამდე; N461 – მეტროსადგურ
„ახმეტელის თეატრიდან“ იმოძრავებს ვარდისუბნისა და რაჭისუბნის
ქუჩების გადაკვეთამდე; N462 – სავაჭრო ცენტრ „თბილისის ზღვის
პლაზას“ მიმდებარე ტერიტორიიდან მეტროსადგურ „სადგურის მოედანი
1-მდე“ გადაადგილდება;
N465 – ვიქტორ დოლიძის ქუჩიდან სადგურის მოედნის მიმართულებით,
„თბილისი ცენტრალის“ მიმდებარე ტერიტორიამდე იმოძრავებს; N467 –
მუხიანის აგარაკებიდან გადაადგილდება მეტროსადგურ „ახმეტელის
თეატრამდე“; N469 – იმოძრავებს მეტროსადგურ „დიდუბიდან“
მუხათგვერდის ქუჩამდე, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიამდე;
N470 – მგზავრებს ვარკეთილის მე-4 მიკრორაიონიდან მეტროსადგურ
„ვარკეთილამდე“ მოემსახურება; N471 – ვარკეთილი 3-ის პირველი
მიკრორაიონიდან (N25 კორპუსის მიმდებარედ) გადაადგილდება
მეტროსადგურ „სამგორამდე“ (მეველის ქუჩისა და ქეთევან დედოფლის
გამზირის კვეთამდე); N472 – იმოძრავებს ვლადიმერ ლობჟანიძის
ქუჩიდან თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მე-10 კორპუსამდე;
N474 – გადაადგილდება ელვერ კუპატაძის გასასვლელიდან მეტროსადგურ
„სარაჯიშვილამდე“; N475 – ზაჰესის ტერიტორიიდან (ავჭალის ქ. N86)
გადაადგილდება მეტროსადგურ „სარაჯიშვილამდე“; N477 – მგზავრებს
სადგურის მოედნიდან სამშვილდის ქუჩის მიმართულებით გადაიყვანს;
N488 – იმოძრავებს წრიულად. მიკროავტობუსი მეტროსადგურ
„ახმეტელის თეატრიდან“ გობრონიძის, ნოზაძისა და მუხიანის
აგარაკებზე არსებულ ქუჩებზე გადაადგილდება და კვლავ მეტროსადგურ
„ახმეტელის თეატრს“ დაუკავშირდება;
N489 – მეტროსადგურ „სამგორიდან“ გადაადგილდება სავაჭრო ცენტრ
„ისთ ფოინთამდე“; N491-ის მარშრუტიც წრიული იქნება და მეველის
ქუჩიდან მოსკოვის გამზირის, ჯავახეთის, ლორთქიფანიძის,
მეტრეველის ქუჩების გავლით, კვლავ მეველის ქუჩას დაუკავშირდება;
N492 – გობრონიძისა და ვეკუას ქუჩების კვეთიდან გადაადგილდება
ნოზაძის, ბოჭორიშვილის, კეცხოველის, ფარსმან II-ის, ხევისპირის

ქუჩებზე და მგზავრებს კვლავ გობრონიძისა და ვეკუას ქუჩების
კვეთამდე მიიყავს;
N495 – ვარკეთილის მეურნეობის ტერიტორიიდან გადაადგილდება
მეტროსადგურ „ვარკეთილამდე“; N497 – ვ. წულუკიძის ქუჩიდან
იმოძრავებს პეკინის გამზირისა და ბახტრიონის ქუჩის კვეთამდე
(ბუკიას ბაღის ტერიტორიამდე); N498 – გადაადგილდება ოდიშელის
ქუჩიდან ჭილაძის ქუჩამდე; N499 – მუხიანის აგარაკების
ტერიტორიიდან მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრამდე“ იმოძრავებს;
N500 – გადასასვლელი ხიდიდან გადაადგილდება დავით აღმაშენებლის
ხეივნისკენ, „თბილისი მოლის“ მიმდებარე ტერიტორიამდე; N501-ის
მარშრუტი წრიული იქნება. აღნიშნული მიკროავტობუსი იმოძრავებს
გადასასვლელი ხიდიდან ც. დადიანის, ზაზიაშვილის, აგარის,
აფხაზეთის ქუჩებზე და კვლავ გადასასვლელ ხიდს დაუკავშირდება;
N502 – მახათას მთის ტერიტორიიდან გადაადგილდება გადასასვლელ
ხიდამდე; N503 – წყნეთში, რუსთაველის ქუჩიდან (მაია წყნეთელის
ძეგლის მიმდებარე ტეროტორია) ბეთანიამდე (სალბიერის ქუჩისა და
სალბიერის პირველი შესახვევის მიმდებარედ) იმოძრავებს; N505 –
მეტროსაგურ „დელისიდან“ გადაადგილდება ლ. ჩარკვიანის ქუჩამდე
(ონკოლოგიურ ცენტრამდე); N506 – ლილოს დასახლებიდან „ლილო
მოლამდე“ იმოძრავებს; N507 – გადაადგილდება ზღვის უბნის მე-4
მიკრორაიონიდან მეტროსადგურ „სადგურის მოედანი 1-ის“ მიმდებარე
ტერიტორიამდე; N512 – გლდანის მე-4 მიკრორაიონიდან ილია
ჭავჭავაძის გამზირის მიმართულებით იმოძრავებს; N513 – სვანეთის
ქუჩისა და სვანეთის პირველი შესახვევის კვეთიდან გადაადგილდება
ლიბანის ქუჩამდე; N514 – ი. ჭავჭავაძის ქუჩისა და სვანეთის მე-2
შესახვევის კვეთიდან იმოძრავებს ლიბანის ქუჩამდე;
N515 – სულხან საბა ორბელიანის ქუჩიდან გადაადგილდება წყაროს
ქუჩამდე; N517 – ო. ხიზანიშვილისა და კ. ლესელიძის ქუჩების
კვეთიდან გადაადგილდება მეტროსადგურ „სადგურის მოედანი 1-ის“
მიმდებარე ტერიტორიამდე; N518 – დიდი დიღმის მე-4 მიკრორაიონიდან
მგზავრებს მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრამდე“ გადაიყვანს; N519 –
სავაჭრო ცენტრი „ისთ ფოინთიდან“ გადაადგილდება ქეთევან დედოფლის
გამზირის N91-მდე; N520 – იმოძრავებს წმინდა ბარბარეს უბნიდან
მეტროსადგურ „ვარკეთილამდე“; N521 – მეტროსადგურ „ვარკეთილიდან“

გადაადგილდება ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქუჩის მიმართულებით და
კვლავ მეტროსადგურ „ვარკეთილს“ დაუკავშირება;

N522 – თ. მუჯირიშვილის ქუჩიდან იმოძრავებს სადგურის მოედნის
მიმართულებით („თბილისი ცენტრალის“ მიმდებარე ტერიტორია); N523 –
ვარკეთილი 3-ის მე-3 მიკრორაიონიდან გადაადგილდება მეტროსადგურ
„სამგორამდე“; N526 – მოემსახურება სოფელ ზურგოვანას (მ.
კოსტავას ქუჩიდან) მოსახლეობას და მათ მეტროსადგურ „დიდუბემდე“
მიიყვანს; N527 – ზაჰესის ტერიტორიიდან (ავჭალის ქ. N62)
გადაადგილდება მეტროსადგურ „დიდუბემდე“; N528 – ნაკადულის
ქუჩიდან იმოძრავებს მეტროსადგურ „სადგურის მოედანი 1-ის“
მიმდებარე ტერიტორიამდე; N530 – სასტუმრო „ჰუალინგ თბილისის“
მიმდებარე
ტერიტორიიდან
მეტროსადგურ
„ვარკეთილამდე“
გადაადგილდება; N531 – იმოძრავებს ო. ხიზანიშვილისა და კ.
ლესელიძის ქუჩების კვეთიდან ზ. ფალიაშვილის ქუჩამდე (N33-ს
პირდაპირ);
N532 – ნ. დუმბაძის გამზირიდან გადაადგილდება გობრონიძის ქუჩაზე,
ხიზანიშვილისა და შეშელიძის ქუჩებით, გურამიშვილის გამზირს
დაუკავშირდება, ერისთავის ქუჩიდან წერეთლის გამზირზე
გადაინაცვლებს, საიდანაც სააკაძის მოედანსა და პეკინის გამზირზე
მოხვდება. შემდეგ, მიკროავტობუსი ვარაზისხევის გავლით,
გადაინაცვლებს რუსთაველის გამზირზე და თავისუფლების მოედნიდან
ჯავახიშვილის, მარჯანიშვილის, კონსტიტუციისა და წინამძღვრიშვილის
ქუჩების გავლით, კვლავ წერეთლის გამზირზე მოხვდება, შემდგომ კი,
სვლას დუმბაძის გამზირისკენ განაგრძობს;
N533 – იმოძრავებს წრიულად. აღნიშნული მიკროავტობუსი
გადაადგილდება გადასასვლელი ხიდიდან შ. ცინცაძის ქუჩის

მიმართულებით, რის შემდეგაც, სვლას კვლავ გადასასვლელი ხიდისკენ
განაგრძობს; N534 – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკის
მიმდებარე
ტერიტორიიდან
იმოძრავებს
ვარკეთილის
მე-4
მიკრორაიონისკენ; N535 – ბ. ჭიჭინაძის ქუჩიდან გადაადგილდება
მეტროსადგურ „სამგორამდე“; N536 – იმოძრავებს გუდიაშვილის
ქუჩიდან ლუბლიანას ქუჩისკენ, გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიულ
კლინიკამდე; N537 – გადაადგილდება მეტროსადგურ „ვარკეთილიდან“
„ლილო მოლის“ მიმდებარე ტერიტორიამდე; N538 – მგზავრებს
მეტროსადგურ „დიდუბის“ მიმდებარე ტეროტორიიდან ორთაჭალის
ავტოსადგურის მიმართულებით გადაიყვანს; N539 – გადაადგილდება
მეტროსადგურ „სადგურის მოედნიდან“ დიდი დიღმის მე-4 მიკრორაიონის
მიმართულებით; N540 – სავაჭრო ცენტრ „ისთ ფოინთიდან“ ილია
ჭავჭავაძის გამზირის (კუს ტბის ასახვევამდე) მიმართულებით
იმოძრავებს; N541 – დიდი დიღმის მე-4 მიკრორაიონიდან
გადაადგილდება ამაღლების ქუჩის მიმართულებით; N542 – იმოძრავებს
დარკვეთის ქუჩიდან გადასასვლელი ხიდის მიმართულებით; N543 –
მგზავრებს მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრიდან“ მეტროსადგურ
„სარაჯიშვილამდე“ გადაიყვანს; N544 – ემირ ბურჯანაძის ქუჩიდან
გადაადგილდება მეტროსადგურ „სამგორის“ მიმართულებით; N545 –
იმოძრავებს ბოგდან ხმელინცკის ქუჩიდან აწყურის ქუჩის
მიმართულებით; N546 – მეტროსადგურ „ვარკეთილის“ მიმდებარე
ტერიტორიიდან გადაადგილდება ბ. ჭიჭინაძის ქუჩის მიმართულებით;
N547 – სავაჭრო ცენტრ „ისთ ფოინთიდან“ ნ. ბარათაშვილის ქუჩის
მიმართულებით იმოძრავებს; N548 – მგზავრებს ზაჰესის ტერიტორიიდან
(წინამძღვრიშვილისა და კეცხოველის ქუჩების კვეთიდან) მეტროსადგურ
„ახმეტელის თეატრამდე“ მოემსახურება; N550 – ვარკეთილი 3-ის
პირველი მიკრორაიონიდან გადაადგილდება კ. ჩაჩავას ქუჩის
მიმართულებით; N551 – დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან („თბილისი
მოლის“ მიმდებარე ტერიტორია) პოლიტკოვკსკაიას ქუჩის მიმართულებით
იმოძრავებს; N557 – გადაადგილდება კრწანისის ქუჩიდან სამგორის
ქუჩის მიმართულებით; N567 – ყვარლისა და თევდორე უშაკოვის
ქუჩების კვეთიდან იმოძრავებს სამგორის ქუჩის მიმართულებით; N580
– კრწანისის ქუჩიდან გადაადგილდება ბარათაშვილის ქუჩის
მიმართულებით.
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ცვლილება, რომელსაც გარკვეული
გაუგებრობა
მოჰყვა,
აღრიცხვიანობის

ახალ

სისტემაზე გადსაცლას ეხება.
როგორც სემეკის წევრმა გიორგი ფანგანმა „ქრონიკაში“ აღნიშნა,
პენსიონერებისთვის ელექტროენერგიის გადახდის ბოლო ვადა იქნება 16
რიცხვი, მიუხედავად იმისა, როდის მიუვათ ქვითარი და რა იქნება
ქვითარში გადახდის ბოლო ვადად მითითებული.
„თბილისში აღრიცხვიანობის 22 ბლოკი არსებობდა და გადახდის 22
სისტემა. ყველას ჰქონდა ქვითრის ჩაბარების, ასევე გადახდისა და
ელექტროენერგიის გათიშვის პერიოდები. ბევრი პრობლემა დაჯგუფდა
და მკაფიოდ მინდა ვთქვა, რომ აღრიცხვიანობა არის ის საკითხი,
ზოგადად რაზეც დგას ენერგეტიკა. პრობლემების მოგვარებისას
მთავარი იყო მოწყვლადი ჯგუფების მომხმარებლების ინტერესების
დაცვა. პირველ რიგში ესენი არიან პენსიონერები და სოციალურად
დაუცველი პირები. მათი უფლებების დაცვის მექანიზმის შემოღება,
ყოველთვის იყო ჩვენი პრიორიტეტი, თუმცა აქამდე არსებული
აღრიცხვიანობის სისტემა ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევდა.

ასევე, 2 ქვითარი არ ნიშნავს გაზრდილ გადასახადს, ეს ნიშნავს,
რომ ერთი ქვითარი უბრალოდ ორად გაიყო. იანვრის თვის მოხმარება
უკვე გადავა თებერვალში და ეს ყველაფერი უკვე იქნება
მოწესრიგებული. მოსახლეობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა
მრიცხველის წაკითხვა მოხდება 4 დღეში და ქვითრებიც შესაბამის
პერიოდში მიუვათ და აღარ იქნება ისე, როგორც აქამდე, მთელი თვის
განმავლობაში
მისდიოდა
მთელ
ქალაქს.
მნიშვნელოვანი გარემობაა ასევე ის, რომ პენსიონერებისთვის
გადახდის ბოლო ვადა იქნება 16 რიცხვი, მიუხედავად იმისა, როდის
მიუვათ ქვითარი და რა იქნება ქვითარში გადახდის ბოლო ვადად
მითითებული, ხოლო სოციალურად დაუცველებისთვის გადახდის ბოლო
ვადა იქნება 23 რიცხვი, რადგან 22-ში მათ დახმარება ერიცხებათ.
ზუსტად ამ ყველაფრის გამო მოწესრიგდა ეს სისტემა. მესმის, რომ
იანვრის დასაწყისში მომხმარებლებისთვის ორი ქვითრის მიღება
გარკვეული ფინანსური ტვირთია, თუმცა შემდეგი თვიდან ჩვენ უკვე
ვნახავთ, რომ არამც თუ უფრო ადრე მიუვათ ქვითარი, არამედ
გაცილებით უფრო გვიან მიიღებენ ქვითრებს“, – განაცხადა გიორგი
ფანგანმა.
სამომავლოდ მომხმარებელს ორი ქვითარი აღარასდროს მიუვა, წელში
გადავტეხეთ ეს
დაფიქსირდება.

სისტემა

და

მეტი

ასეთი

შემთხვევა

აღარ

„ჯერჯერობით რასაც ჩვენ ვუყურებთ სისტემაში პრობლემა და ხარვეზი
არ არის, განსხვავებით ივლისის თვისგან, როდესაც კონკრეტულად
თბილისში გამოვლინდა, რომ „თელმიკოსა“ და „თელასის“ გაყოფის
პროცესში იყო დარიცხვის პრობლემა. ჩვენ მაშინ ძალიან ხისტად,
კანონის საშუალებით მივუდექით ამ საკითხს და მილიონი ლარის
თანხა ჩამოეწერა დაახლოებით 220 ათას მომხმარებელს. ჩვენ
შეუვალები ვართ, როცა საქმე ეხება მომხმარებლებს და ზოგადად,
როდესაც არის დარღვევა ნებისმიერი ჩვენი რეგულაციის, თუმცა ამ
ეტაპზე იყო შეხვედრები. ჩვენ შევხვდით მოქალაქეებს,
გავესაუბრეთ, ვნახეთ მათი ქვითრები. მართალია, გასაგებია მათი
გულისტკივილი, რომ 2 ქვითარი მიუვიდათ, მაგრამ კილოვატებში რომ
გადავიყვანოთ, მათთვის არაფერი შეცვლილა, იგივეა, უბრალოდ ცოტა
ადრე მოუწია ქვითრის მიღება. შემდეგი უფრო გვიან მიუვათ და
გასწორდება. სამომავლოდ მომხმარებელს ორი ქვითარი აღარასდროს

მიუვა, წელში გადავტეხეთ ეს სისტემა და მეტი ასეთი შემთხვევა
აღარ დაფიქსირდება“,- განმარტა გიორგი ფანგანმა.

თებერვლიდან
დედაქალაქში
მუნიციპალური
ტრანსპორტით
მგზავრობა გაძვირდება
დედაქალაქში 1-ლი თებერვლიდან
სააბონემენტე,
ულიმიტო
სისტემა დაინერგება, თუმცა,
1-ელ
თებერვლამდე,
საზოგადოებას
–
მეტროს, მიკროავტობუსისა და
ავტობუსის
მომხმარებლებს,
შესაძლებლობა
ექნებათ,
შეიძინონ აბონემენტები 5
იანვრიდან. აბონემენტები გაიყიდება მეტროს სალაროებსა და
„საქართველოს ბანკის“ ექსპრეს ფილიალებში, სადაც ახალი ბარათები
და აბონემენტები გაიყიდება.
კახა კალაძის განმარტებით, იმოქმედებს, როგორც 90-წუთიანი, ისე
1-კვირიანი,
1-თვიანი,
3-თვიანი,
6-თვიანი
და
1წლიანი სააბონემენტო სისტემა.
„იმ ადამიანებს, ვინც ხშირად არ მოიხმარს საზოგადოებრივ
ტრანსპორტს და არ სჭირდება შეღავათიან ფასში, ხანგრძლივვადიანი
ბარათის შეძენა, 90 წუთის განმავლობაში, 1 ლარად, შეეძლებათ
ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტით (მეტროთი, ავტობუსითა და

მიკროავტობუსით) სარგებლობა და ამ
გადაჯდომისას, დამატებით თანხას არ
განმავლობაში;

ტრანსპორტებს
გადაიხდის 90

შორის
წუთის

ასევე, შემოგვაქვს ულიმიტო, ერთდღიანი ბარათი, რომელიც 3 ლარი
ეღირება. მის მფლობელს შეეძლება, მთელი დღის განმავლობაში,
მხოლოდ 3 ლარად იმგზავროს;
ამასთან, შემოგვაქვს ულიმიტო, 1-კვირიანი ბარათი, რომელიც 20
ლარი ეღირება. მის მფლობელს შეეძლება, მთელი კვირის
განმავლობაში, ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით
მგზავრობა;
ულიმიტო, 1-თვიანი ბარათი 40 ლარი ეღირება. ეს, ჩვენი
გათვლებით, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ბარათი იქნება ჩვენი
მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევებით
დასტურდება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე აქტიურ
მომხმარებლებს დღეში, საშუალოდ, ორი ტიპის ტრანსპორტის გამოცვლა
უწევთ, რაშიც ყოველთვიურად 50-60 ლარს იხდიან. აღნიშნული
ბარათის მფლობელები კი, თვის განმავლობაში, საშუალოდ, 10-დან 20
ლარამდე ეკონომიას გააკეთებენ;
ასევე გვაქვს ულიმიტო, 3-თვიანი ბარათი, რომელიც 100 ლარი
ეღირება. ეს ბარათი კიდევ უფრო მაღალ ეკონომიას უზრუნველყოფს
ტრანსპორტის აქტიური მომხმარებლებისთვის;
6-თვიანი ბარათის ღირებულება 150 ლარი იქნება. ეს ბარათი კიდევ
უფრო მაღალ ეკონომიას უზრუნველყოფს ტრანსპორტის აქტიური
მომხმარებლებისთვის, ვინაიდან ამ ბარათის მომხმარებლის
სატრანსპორტო დანახარჯი თვეში მხოლოდ 25 ლარს შეადგენს;
1-წლიანი ულიმიტო ბარათის ღირებულება იქნება 250 ლარი მის
მფლობელს თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეეძლება ნებისმიერი ტიპის
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ულიმიტოდ სარგებლობა“, – აღნიშნა
კახა კალაძემ.
* საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ შეძლებენ მგზავრობას
თბილისში რეგისტრირებული უსინათლო პირები, მათი თანმხლები და

გამცილებელი პირები, მოსწავლეები, უბნის ინსპექტორები, ქალაქ
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ოპერატიული მთავარი
სამმართველოს მოსამსახურეები, თბილისის მუნიციპალური ბაგაბაღების თანამშრომლები, თბილისში რეგისტრირებული სამხედრო
ძალების ვეტერანები.
* 20 თეთრად მგზავრობის უფლებით ისარგებლებენ თბილისის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და პროფესიული დაწესებულების
სტუდენტები, საჯარო, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
თანამშრომლები, პენსიონერები, თბილისის საკუთრებაში არსებულ
პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის ექიმები, პედიატრები და ოჯახის
ექიმები, თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მომუშავე მანდატურები და სხვა;
* 10 თეთრად მგზავრობის უფლებით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველ
ოჯახთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 70 ათასი და დაბალი
სარეიტინგო ქულის მქონე, თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები
მოქალაქეები.

„საზოგადოება და ბანკები“ 169
700
მომხმარებელს
რეფინანსირების
განაკვეთზე
მიბმულ სესხებზე საპროცენტო
განაკვეთი გაეზრდება

„საზოგადოება და ბანკებმა“
ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე
მიბმული სესხები მიმოიხილა.
2021 წლის პირველი ნოემბრის
მდგომარეობით, ცვლად საპროცენტო
განაკვეთზე მიბმული 169700
სესხია
გაცემული,
მათი
აბსოლუტური
უმრავლესობა
რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბ
მული.
მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, რეფინანსირების
განაკვეთი 0.5 პროცენტული პუნქტით, 10.5-მდე გაიზარდა.
დღესდღეობით, ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 8,392 მლნ
ლარის მოცულობის სესხია გაცემული, შესაბამისად, 169 700
მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე
საპროცენტო განაკვეთი გაეზრდება.
„საზოგადოება და ბანკების“ ცნობით, პირველი ოქტომბრიდან პირველ
ნოემბრამდე, ცვლად საპროცენტო განაკვეთში გაცემული სესხების
რაოდენობა გაზრდილია 6 200 ხელშეკრულებით, ხოლო მთლიანი პორტფელი
8289.5 მილიონიდან 8392 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.
„169 700 ხელშეკრულებიდან 67400 სამომხმარებლო ტიპის სესხია,
მოცულობა კი 1072 მილიონი ლარი. ლარში გაცემული სამომხმარებლო
სესხების საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 1
ნოემბრის მდგომარეობთ 15.12% შეადგინა. რაოდენობრივად მეორე
ადგილზეა
უძრავი
ქონებით
უზრუნველყოფილი
სესხები.
რეფინანსირების განაკვეთზე 1 ნოემბრის მონაცემებით, 64900
სესხია მიბმული, საშუალოდ 12.37%-ში. მთლიანი პორტფელი კი 2892
მილიონი ლარია. 33 500 ხელშეკრულებაა გაფორმებული
ბიზნესსესხების გასაცემად, რაც 1 ოქტომბერთან შედარებით 700-ით
მეტია. მთლიანი პორტფელი 4,311 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და
საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 1,199 მილიონი ლარი
გასცეს, საშუალოდ 14.57%-ში, მსხვილი ბიზნესი კი 1 ნოემბრის
მონაცემებით
3,111.5
მილიონი
ლარით
დააკრედიტეს,
საშუალო შეწონილ 14.03%-ში. ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემულია
რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ავტოსესხი. სულ 1 ნოემბრის

მონაცემებით 700 ხელშეკრულებაა გაფორმებული. 16.9 მლნ ლარი
ბანკებმა საშუალოდ 20.59%-ში გაასესხეს. ასევე, გაცემულია 3100
ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხი, რომელთა კონკრეტული
მიზნობრიობა უცნობია. ამ სესხების მთლიანი მოცულობა 89.4
მილიონი ლარია.
პირველი ნოემბრის მდგომარეობით, ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე
მიბმული სესხები ლარში გაცემული მთლიანი საკრედიტო პორტფელის
41.6%-ია. მათ შორის ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი
სამომხმარებლო სესხზე – 26.32%. პირველი ნოემბრის მდგომარეობით,
გაზრდილია როგორც სასესხო პორტფელი, ისე ხელშეკრულებების
რაოდენობა. შემცირებულია საპროცენტო განაკვეთი უძრავი ქონებით
უზრუნველყოფილ სესხებზე 13.44% -დან 10.9%-მდე“, – აცხადებენ
ორგანიზაციაში.
„საზოგადოება და ბანკების“ აზრით, მონეტარული პოლიტიკის
კომიტეტის დღევანდელი გადაწყვეტილება ეკონომიკაში მიმდინარე
ინფლაციური პროცესების წინააღმდეგ მიმართული გამკაცრებული
პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ეკონომიკაზე მოქმედი შიდა და
გარე ფაქტორების ერთობლივი ეფექტითაა გამოწვეული.
„ნოემბერში

წლიურმა

ინფლაციამ

12.5%

შეადგინა,

რაც

მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანი შეიძლება გახდეს ეკონომიკისთვის,
იმ
შემთხვევაში
თუ
გრძელვადიან
პერიოდში
ინფლაციურ მოლოდინზე იქონიებს გავლენას. ამასთან, გლობალურ
ბაზარზე შესამჩნევია სურსათსა და ნავთობზე ფასების ზრდა, რასაც
ერთვის გაზრდილი საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები, ეს კი
იმპორტდამოკიდებული ქვეყნისთვის ინფლაციის საკმაოდ დიდი წნეხია.
ასევე, ლოკდაუნის გამო დაგროვებული მოთხოვნის რეალიზება
მნიშვნელოვნად განაპირობებს ეკონომიკის სწრაფ აღდგენას, რაც,
თავის მხრივ, ინფლაციურ პროცესებზე შეიძლება ახდენდეს
ზემოქმედებას. მიზანი ინფლაციის მოლოდინზე გრძელვადიანი
უარყოფითი გავლენის მოხდენის პრევენციაა. სავარაუდოა, რომ
გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის პირობებშიც 2022 წლის
იანვარ-თებერვლის ინფლაცია კვლავ მაღალი იქნება კომუნალური
გადასახადების სუბსიდირებისგან გაჩენილი საბაზო ეფექტის გამო.
ასევე, გაზრდილია ეკონომიკის დაკრედიტებაც, რაც თავის მხრივ

აფერხებს ინფლაციური პროცესების შერბილებას. თუმცა,
გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა, სხვა თანაბარ პირობებში,
2022 წელს ინფლაციის დაღმავალ ტრაექტორიას უზრუნველყოფს.
გასათვალისწინებელია, რომ იზრდება ერთობლივი მოთხოვნა, რაც
იმპორტისა და ექსპორტის ზრდაში აისახება. იზრდება
საერთაშორისო გადმორიცხვებიც წინა წელთან შედარებით, თუმცა
2019-თან შედარებით 11%-ით მეტია. მონეტარული სტაბილურობისათვის
აუცილებელია მთავრობისა და ეროვნული ბანკის კოორდინირებული
მუშაობა, საბიუჯეტო ხარჯების თანაბარი ათვისებით და ეროვნული
ბანკის დროული მოქმედებით ლარის გაცვლითი კურსის სტაბილურობის
შენარჩუნება, რაც სამომავლოდ პირდაპირ კავშირში იქნება
ინფლაციასთან“, – აცხადებენ ორგანიზაციაში.

ევროკავშირის
ქმედებათა
განცხადება

საგარეო
სამსახურის

ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს
საქართველოს
ხელისუფლებას
გააძლიეროს სასამართლო სისტემის
დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება
და ხარისხი, მათ შორის იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოსი,
ფართო,
ინკლუზიური და პარტიათაშორისი
რეფორმების პროცესით, – ამის
შესახებ
ევროკავშირის
საგარეო
ქმედებათა
სამსახურის
პრესსპიკერის განცხადებაშია ნათქვამი.
როგორც საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების
დანიშვნასთან დაკავშირებულ განცხადებაშია აღნიშნული, ევროკავშირი

რჩება სრულიად ერთგული, მხარი დაუჭიროს საქართველოს რეფორმებს
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად.
„ოთხშაბათს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა უვადოდ უზენაესი
სასამართლოს ოთხი მოსამართლე. ასეთი დანიშვნები, რომლებიც
ხორციელდება წარდგენის პროცესში არსებული ხარვეზების
აღმოფხვრამდე,
არ
შეესაბამება
ეუთო-ს
დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისისა და ევროპის
საბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ბოლო დანიშვნები
ეწინააღმდეგება ამბიციური სასამართლო რეფორმის ვალდებულებას,
რომელიც საქართველოს ლიდერებმა აიღეს მიმდინარე წლის 19 აპრილის
პოლიტიკური შეთანხმებით და 28 ივლისს დაადასტურეს. ეს მოიცავდა
უზენაეს სასამართლოში წარდგენის პროცესში საკითხების აღმოფხვრას
მოსამართლეების დანიშვნამდე. ეს ქმედებები სასამართლო
დამოუკიდებლობისა და საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი
საზოგადოების ნდობისთვის ძირის გამოთხრის საფრთხეს ქმნის.
ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას
გააძლიეროს
სასამართლო
სისტემის
დამოუკიდებლობა,
ანგარიშვალდებულება და ხარისხი, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოსი, ფართო, ინკლუზიური და პარტიათაშორისი რეფორმების
პროცესით. ევროკავშირი შეახსენებს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი
რჩება სრულიად ერთგული, მხარი დაუჭიროს საქართველოს რეფორმებს
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად,
ევროკავშირის დახმარება საქართველოსთვის რჩება დამოკიდებული
ძირითადი რეფორმების პროგრესზე, მათ შორის
რეფორმის“, – ნათქვამია განცხადებაში.

სასამართლო

საქართველოს
პარლამენტმა
უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეობისთვის წარდგენილ ოთხივე კანდიდატს
მხარი პირველ დეკემბერს დაუჭირა.
კენჭისყრის შედეგების მიხედვით, გენადი მაკარიძემ მიიღო 81 ხმა,
ხუთი დეპუტატი წინააღმდეგი იყო; ნინო სანდოძემ 80 ხმა მიიღო,
ხუთი დეპუტატი წინააღმდეგი იყო; თამარ ოქროპირიძემ – 81 ხმა
მიიღო, ხუთმა დეპუტატმა კი მის წინაღმდეგ მისცა ხმა.
თეა ძიმისტარიშვილმა 81 ხმა მიიღო, ხუთი წინააღმდეგი იყო.

კენჭისყრის
მიმდინარეობისას,
„ლელომ“
და
„სტრატეგია
აღმაშენებელმა“ პროტესტის ნიშნად სასესიო დარბაზი დატოვეს.

საგანგებო
სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების
ცენტრმა
შემაჯამებელი ანგარიში
საგანგებო

სიტუაციების

კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრმა უწყების
შემაჯამებელი
წარადგინა.
საქართველოს
მინისტრმა,

ანგარიში
ღონისძიება
ჯანდაცვის
ეკატერინე

ტიკარაძემ გახსნა.

მინისტრმა საკუთარი გამოსვლა მადლობით დაიწყო და აღნიშნა, რომ
ექიმების როლი პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებულია. უწყების
ხელმძღვანელმა ყურადღება გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ
უკვე განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე გაამახვილა.
ჯანდაცვის უწყების ცნობით, 2021 წელს სასწრაფო დახმარების
ავტოპარკს 33 ერთეული მაღალი გამავლობის სასწრაფოს ავტომობილი და
ცხრა რეანიმობილი შეემატა.
„2021 წლის პირველი იანვრიდან „კოვიდ-19“-ის პანდემიის პერიოდში
სასწრაფო-სამედიცინო
ბრიგადებსა
და
სადისპეტჩეროს

თანამშრომლებზე ყოველთვიურად ხელფასის 50 პროცენტის ოდენობის
დანამატი გაიცემა.
მიმდინარე წელს დასრულდა 341 სოფლის ამბულატორიის მშენებლობარეაბილიტაცია და 50 სოფლის ამბულატორია ტელემედიცინის
მოწყობილობით აღიჭურვა, რაც დისტანციური კვალიფიციურ სამედიცინო
მომსახურების ხარისხს მნიშვნელოვნად გაზრდის.
შეიქმნა კოვიდსაწოლების საინფორმაციო პორტალი, სადაც მიმდინარე
რეჟიმში კლინიკები მონაცემების განახლებას ახორციელებენ.
აღნიშნულმა შესაძლებელი გახადა თავისუფალი საწოლფონდის შესახებ
ინფორმაციის ოპერატიულად მოძიება, რამაც გამოძახებების დროულად
შესრულება განაპირობა და მოლოდინის რეჟიმი შეამცირა.
გარდა ამისა, სოფლის ექიმებისთვის შეიქმნა ონლაინპლატფორმა,
რომლის საშუალებითაც სოფლის ექიმებს ყოველდღიურად უტარდებათ
ტრენინგები. ექიმებს შეუძლიათ, მიიღონ განახლებული ინფორმაცია
სამედიცინო პროტოკოლებსა და გაიდლაინებზე“, – აღნიშნულია
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
მათივე

ცნობით,

შეხვედრაზე

ყურადღება

სამომავლო

გეგმებზეც

გამახვილდა.
„კერძოდ,

2022

წელს

დაგეგმილია

საგანგებო

სიტუაციების

კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თბილისის
რაიონული სამსახურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ყველა ფილიალი
იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, რომელიც სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების სპეციფიკით დაკომპლექტდება და ადგილზე
პერსონალისთვის სამუშაო ყველა პირობა იქნება შექმნილი.
აშენდება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის ახალი, ადმინისტრაციული შენობა, სადაც
ერთიანი რეაგირების ცენტრი განთავსდება.
დაგეგმილია თბილისისა და რეგიონების სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების პერსონალის ანაზღაურების გათანაბრება.
გაგრძელდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის
განახლების პროცესი. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და

გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ყოველწლიურად 60-80 ერთეული
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის განახლებას
გეგმავს.
2022 წლიდან დაგეგმილია სამედიცინო მოტოციკლეტების შემოყვანა,
რომლის
საშუალებითაც
მოტოპარამედიკოსები
დაიწყებენ
გადაადგილებას და სწრაფ და ეფექტურ სამედიცინო დახმარებას
განახორციელებენ.
2022 წელს ცენტრი დაიწყებს ჟანგბადის გამომმუშავებელი პორტატული
გენერატორის POGS (Portable Oxygen Generator System)
გამოყენებას. სისტემა ცენტრს ჟანგბადის შესყიდვასთან
დაკავშირებული დანახარჯების შემცირებაში დაეხმარება და ის ხელს
შეუწყობს ლოჯისტიკური პროცესების გამარტივებას“, – ნათქვამია
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაში.
შეხვედრის დასასრულს ალექსანდრე კალანდიამ მოწვეულ სტუმრებს
ცენტრის განახლებული ევროსტანდარტების შესაბამისი ავტოპარკი და
სასწრაფო დახმარების მანქანაში არსებული უახლესი სამედიცინო
აღჭურვილობა დაათვალიერებინა.
შეხვედრას მინისტრის მოადგილეები, სამინისტროს სსიპ-ებისა და
დეპარტამენტების ხელმძღვანელები და სხვა მოწვეული სტუმრები
ესწრებოდნენ.

