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მიწის რეფორმა

განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან ბაზაში თავმოყრას. აღნიშნული ხელს
შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა‐განკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების
ბრუნვაში
ჩართვას, ქვეყანაში მიწის
კადასტრის სრულყოფასა და ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ინვენტარიზაციის პროექტი დასრულდება 2016 წლის ბოლოს.

დაინერგება ქონების გამარტივებული რეგისტრაცია, რაც პირველ რიგში განხორციელდება კერძო
მესაკუთრეთა ინტერესების გათვალისწინებით. 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა საჯარო
რეესტრის შესახებ კანონი, რომელიც მაქსიმალურად გაამარტივებს და მოქალაქეებისთვის
ხელმისაწვდომს გახდის რეგისტრაციის
პროცესს, წაახალისებს რეგისტრაციას სასოფლო
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციისათვის მომზადებული საკადასტრო
აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების საფასურის ანაზღაურების გზით. დღეისათვის, ქვეყანაში
არსებული მიწის ნაკვეთების
25%‐მდეა რეგისტრირებული.
ბარიერების დაძლევა
განხორციელდება შემდეგი გზებით: დაინერგება საამზომველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი,
პროექტში ჩართული ამზომველები გაივლიან
სერტიფიკაციას, სახელმწიფო მოქალაქეს
დაეხმარება საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებასა და დავების მოგვარებაში.

დამტკიცებულია
მაღალმთიან რეგიონებში ფაქტობრივ მფლობელობაში
არსებული მიწის
ნაკვეთების პრივატიზების ხელშეწყობის პროგრამა და დაიწყება მისი განხორციელება.
პროგრამის მიხედვით, მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ
მოქალაქეებს, რომლებსაც
საქართველოში
წლების წინ ჩატარებული მიწის რეფორმის ფარგლებში არ მიუღიათ
სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, მაგრამ სულ მცირე 15 წლის განმავლობაში
ფაქტობრივად ფლობენ სასოფლო‐სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, მფლობელობაში
სიმბოლურ ფასად გადაეცემათ არსებული მიწის ნაკვეთი.

სივრცითი მოწყობა

ქვეყნის სივრცითი მოწყობის მიმართულებით, „ქართული ოცნება“ გაატარებს აქტიურ პოლიტიკას:

•

მომზადდება საქართველოს სივრცითი მოწყობის სქემა;

•

დასრულდება თბილისის

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა;
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•
მომზადდება ახმეტის და მესტიის მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები,
თუშეთის 12 და მულახის თემის 10 სოფლის განაშენიანების რეგულირების გეგმები, მცხეთის,
კობი‐გუდაურის,
ბაკურიანი‐დიდი მიტარბის, ბახმაროს, ქობულეთის, ხელვაჩაურის
მიწათსარგებლობის გეგმები; იყალთოს ხევის, შაორის, უწერის განაშენიანების რეგულირების
გეგმები;
•
სწორი დაგეგმარებით და გააზრებული სივრცითი მოწყობით, საქართველო გახდება ოთხი
სეზონის ტურისტული ქვეყანა, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღების
და წლის განმავლობაში მათი სტაბილური განაწილების საშუალებას;
•
გაგრძელდება წყალტუბოს, სამცხე‐ჯავახეთის, ყაზბეგი‐გუდაურის, მცხეთა‐მთიანეთის,
თუშეთის, რაჭის რეგიონებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე,
საერთაშორისო დონის კურორტების შექმნა;
•
ქალაქმშენებლობითი
დოკუმენტაციის
შესაბამისად,
მოხდება
გუდაური‐კობის,
ბაკურიანის,
დიდველის,
კოხტა‐მიტარბის,
თეთნულდი‐ჰაწვალის,
გოდერძის
სამთო‐
სათხილამურო კურორტების განვითარება და არსებულ კურორტებზე ახალი მიმართულებების
დამატება. მათ შორის გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში
დატვირთვის შესაძლებლობები.

ინფრასტრუქტურული განვითარება

„ქართული ოცნება“ მკაფიო გეგმით განავითარებს ქვეყნის ინფრასტრუქტურას:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის „ქართული ოცნება“ გეგმავს რევოლუციური
ნაბიჯების გადადგმას. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის და სატვირთო გადაზიდვების
მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა,
არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება.
ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების
დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები. ეს იქნება ქვეყნის ხერხემალი, რომელიც ყველა
რეგიონს მჭიდროდ დააკავშირებს ერთმანეთთან და დედაქალაქთან. გეოგრაფიული მდებარეობა
აღარ იქნება ბარიერი ბიზნესის წარმოებისა და გადაადგილებისთვის. ეს პროექტი გააძლიერებს
საქართველოს მნიშვნელობას რეგიონში და გაზრდის
მისი, როგორც ტრანზიტული ჰაბის
დატვირთვას. 2020 წლამდე დაიგება 800 კმ- ზე მეტი სიგრძის, 3,5 მილიარდი აშშ დოლარის
ღირებულების საგზაო ინფრასტრუქტურა, დას- რულდება აღმოსავლეთ- დასავლეთის ავტობანის მშენებლობა. შედეგად, საქართველოს საავტომობილო გზების ქსელი გახდება მიმზიდველი
სატრანზიტო გადაზიდვებისათვის, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას, განაპირა
და მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და რეგიონების დაკავშირებას;
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ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად
განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის, 24-საათიანი
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი. აქტიურად
გაგრძელდება წყალმომარაგების
წყალარინებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაციის პროექ- ტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში, მათ შორის ქუთაისში,
ზუგდიდში,
ყვარელში,
ხაშურში, ფოთში, ურეკში, ჭიათურაში, გუდაურში, ბაკურიანში,
ბოლნისში, მარნეულში, თელავში, წყალტუბოში, ქობულეთში, ანაკლიაში, მესტიაში, ხონში,
ვანში, ბაღდადში, ონში, აბასთუმანში, ვალეში, ცაგერში, ნორიოში, მარტყოფში, ვაზიანსა და ახალ
სამგორში. განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება
წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და
ქარელის მუნიცი- პალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20
ათასამდე
ადამიანისათვის მნიშვ- ნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი;

ნარჩენების მართვა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდება. ქვეყნის მთელ
ტერიტორიაზე ამოქმედდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები, მოხდება
არსებული ნაგავსაყრელების შესაბამისობაში მოყვანა სტანდარტებთან ან დახურვა, აგრეთვე
სტანდარტების შესაბამისად ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელების მოწყობა; ეტაპობრივად
დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და გადამუშავების სისტემები.

ენერგეტიკა

„ქართული ოცნება“
გაძლიერებას:

აქტიურად

გააგრძელებს

ენერგეტიკის

სექტორის

განვითარებას

და



ხელისუფლება უზრუნველყოფს იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებას ადგილობრივი
ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით.



2017-2020 წლებში შეიქმნება სულ მცირე 500 მეგავატი დადგმული სიმძლავრე;



ენერგეტიკის სექტორში ჩაიდება სულ მცირე 3 მლრდ ლარის ინვესტიცია;



განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური
გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;



ქვეყანაში აშენდება გაზსაცავი,
სტრატეგიული მარაგის შექმნას;



გაძლიერდება საქართველოს სატრანზიტო როლი;

რომელიც

უზრუნველყოფს
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დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება ენერგეტიკული კანონმდებლობა;



სექტორში
გამჭვირვალობის,
კონკურენციისა
და
ხელშეწყობით გაუმჯობესდება საინვესტიციო გარემო;



სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს და ინოვაციების დანერგვას;



პრიორიტეტად დარჩება განახლებადი ენერგიის წყაროების ოპტიმალურად ათვისება;



განხორციელდება ენერგოდამზოგველი და ენერგოეფექტური პოლიტიკა;



2020 წლის ბოლომდე დამატებით 200 ათასი ოჯახი მიიღებს ბუნებრივ აირს;



ე.წ. „უშუქო სოფლებში“ 1000 ოჯახი პირველად მიიღებს ელექტროენერგიას
ელექტროენერგიის გარეშე აღარ დარჩება არცერთი სოფელი.

დამოუკიდებელი

რეგულირების

და ქვეყანაში

სოფლის მეურნეობა

გაგრძელდება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი და მოქნილი
სისტემის ჩამოყალიბება. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის კუთხით
DCFTA-ს გეგმით გათვალისწინებული ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან ქართული
კანონმდებლობის დაახლოების პროცესი
უზრუნველყოფს სურსათის ბაზარზე ევროპული
სტანდარტების დამკვიდრებას და საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს
შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში.

ტრანსპორტი

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის
დაახლოება ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივებსა და რეგულაციებთან, რაც ხელს
შეუწყობს სატრანსპორტო ოპერაციების უსაფრთხოების ზრდას.
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ტურიზმი

მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება
ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა.

და ეკოტურიზმის

ხელშეწყობა,

რაც ჩვენი

გარემოს დაცვა

მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად, „ქართული ოცნება“ განაგრძობს რეფორმებს:


თანამედროვე
მმართველობა;



ჩამოყალიბდება გამჭირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული
რისკების შემცველი საქმიანობების ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის
ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს
ფუჭი ფინანსური დანახარჯებისგან; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის
მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება;



ქვეყნის სივრცითი მოწყობის და ქალაქების განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა
სექტორში მომზადებულ გეგმა-პროგრამებს ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი
შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს ქვეყანას, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის
განვითარების გეგმარებით პროცესში გაითვალისწინოს ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის
ასპექტები;



გარემოზე ზემოქმედებით გამოწვეული ეკოლოგიური დანაკარგების კომპენსაციის მიზნით,
ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა;



მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა
სტიმულირებული იყოს ამ სფეროთი კერძო სექტორის მაქსიმალური დაინტერესება;
ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები; სახელმწიფო
შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენება-ათვისებას;



სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებას და ეკოტურიზმის
ხელშეწყობას;



ტყის მდგრადი მართვის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით დამკვიდრდება ტყეების

მიდგომების

გათვალისწინებით,
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მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები;


ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გაგრძელდება მერქნულ
რესურსზე მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება;



სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ბიომასისა და ტყეში არსებული ნარჩენების გადამუშავებით
ალტერნატიული ენერგორესურსების შექმნას, თბოეფექტური ღუმელების ადგილობრივი
წარმოების ხელშეწყობას და გავრცელებას;



გაგრძელდება
ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების გამწვანებისათვის, ქარსაფარი
ზოლებისა და ტყეების აღდგენა-განაშენიანებისთვის ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა,
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისათვის ფლორისა და ფაუნის ენდემური სახეობების
გამოყვანა და ბუნებრივ გარემოში გამრავლება;



კატასტროფული მოვლენებით გამოწვეული საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით
გაფართოვდება მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური დაკვირვების ქსელი, რაც ხელს
შეუწყობს ადრეული შეტყობინების სისტემის დანერგვას;



გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების
სისტემა; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდება თხევადი
საწვავის ხარისხობრივი ნორმები;



გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში კონტროლის სისტემა,
რომელიც მიმართული იქნება მოსახლეობის, პაციენტებისა და სამედიცინო დასხივების
გავლენაში მყოფ სხვა პირთა დაცვისკენ;



გაგრძელდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისკენ
ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
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