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საჯარო სივრცეები კერძო ინტერესს ეწირება

2009 წელს, საც ხოვ რე ბე ლი კორ პუ სე ბის ასა შე ნებ ლად, ძვე ლი 

იპოდ რო მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი სა ჩოგ ბურ თო 

კორ ტე ბის გა ყიდ ვა მძი მე მო გო ნე ბაა არა მხო ლოდ კორ ტე ბის 

მომ ხმა რებ ლე ბი სა და ტე რი ტო რიის ირ გვლივ მაც ხოვ რე ბე ლი 

სა მე ზობ ლო თე მის, არა მედ თბი ლი სის მო სახ ლეო ბის დი დი ნა

წი ლის თვის. სწო რედ ეს გახ და მი ზე ზი იმი სა, რომ იპოდ რო მის 

კორ ტე ბის მუ ნი ცი პა ლურ ბა ლან სზე დაბ რუ ნე ბა თბი ლი სის მე

რიამ არაერ თხელ სა ზეი მოდ მო ნიშ ნა სა კუ თა რი დამ სა ხუ რე ბე

ბის ან გა რიშ ში. თუმ ცა, მიუ ხე და ვად სა ზო გა დოე ბის მო ლო დი ნი სა, 

რომ კორ ტე ბი ამ ჯე რად მაინც გან ვი თარ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლურ 

სა ჯა რო სივ რცედ, 2021 წლის ბო ლოს, მე რიამ ამ არეა ლის ხე ლახ

ლა გა სას ხვი სებ ლად აუქ ციო ნი გა მოაც ხა და და გა მარ ჯვე ბუ ლიც 

გა მოავ ლი ნა. 3 სა ჩოგ ბურ თო კორ ტი, 50მეტ რია ნი სა ცუ რაო აუ ზი, 

ფიტ ნეს კლუ ბი, კა ფე, და სას ვე ნე ბე ლი სივ რცეე ბი ამ ტე რი ტო რია

ზე და გეგ მი ლი ახა ლი კო მერ ციუ ლი სივ რცის ნა წი ლი იქ ნე ბა.

სივრცის კომერციალიზაციის გამო, იპოდრომის კორ

ტების ადგილას ასაშენებელი სპორტული კომპლექსი

მიუწვდომელი იქნება საზოგადოების დიდი ნაწილის

თვის,მიუხედავადიმისა,რომამსივრცისდასაბრუნებ

ლადთბილისისმერიამმსუყესაზოგადოებრივიქონე

ბაგაასხვისა.
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იპოდრომისსაჩოგბურთოკორტების
საზოგადოებრივიმნიშვნელობა

იპოდ რო მის კორ ტე ბი არა მარ ტო აღ ნიშ ნუ ლი სივ რცის ირ გვლივ 

მო სახ ლე სა მე ზობ ლო თე მის, არა მედ ქა ლა ქის ნე ბის მიე რი უბ

ნის მცხოვ რებ ლის, მოყ ვა რუ ლი ჩოგ ბურ თე ლი სა თუ, ზო გა დად, 

სპორ ტის ამ სა ხეო ბის გულ შე მატ კივ რე ბის თავ შეყ რის ად გი

ლი გახ ლდათ. მას ყვე ლა ასა კის, სო ცია ლუ რი ჯგუ ფის ადა მია

ნი ეტა ნე ბო და. მო ცე მუ ლი სტა ტიის მიზ ნე ბის თვის იპოდ რო მის 

სა მე ზობ ლო თემ სა და სოვ რცით მო სარ გებ ლე სხვა ადა მია ნებს 

შო რის ჩა ტა რე ბუ ლი სიღ რმი სეუ ლი შეს წავ ლა1 აჩ ვე ნებს, რომ 

თე მის თვის ეს სივ რცე საერ თო ეზოს ფუნ ქცია საც ას რუ ლებ და.

1. საკითხის სიღრმისეული შესწავლის მიზნით ჩატარდა გამოკითხვა იპოდრომის 
სამეზობლო თემსა და სხვა მომხმარებლებში. თარიღი: მარტი, 2022; კვლევის 
ძირითადი მიგნებები, თანდართულია სტატიაზე. (იხილეთ დანართი);

იპოდრომისკორტები
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სპორ ტუ ლი ცხოვ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ციის, სპორ ტით დაინ ტე

რე სე ბი სა და გულ შე მატ კივ რო ბის გარ და, ამ არეალს მუდ მი ვად 

თან სდევ და ახა ლი ადა მია ნე ბის გაც ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 

თაო ბა თა შო რი სი ურ თიერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა, სპორ ტუ ლი 

ცხოვ რე ბის აღ ზე ვე ბის პრაქ ტი კა.

რო გორც ჩანს,  ამ სივ რცის სო ცია ლუ რი და სა ზო გა დოებ რი ვი 

დატ ვირ თვა ქა ლა ქის მა შინ დე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის  მნიშ

ვნე ლო ვა ნი არ იყო. ამას ისიც ადას ტუ რებს, რომ 2009 წელს ქა

ლაქ მა კორ ტე ბი კერ ძო პირ ზე გაას ხვი სა. კორ ტე ბის გას ხვი სე ბამ 

მო სახ ლეო ბის მწვა ვე პრო ტეს ტი გა მოიწ ვია.  სწო რედ აღ ნიშ ნუ

ლი პრო ტეს ტი გახ და მი ზე ზი იმი სა, რომ მე რიის არ ქი ტექ ტუ რის 

სამ სა ხურ ში 2015 წელს შე სუ ლი მოთ ხოვ ნა კორ ტე ბის ტე რი ტო

რია ზე 1520 სარ თუ ლია ნი კორ პუ სის მშე ნებ ლო ბის შე სა ხებ და

იპოდრომისდაზიანებულიკორტები
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ხარ ვეზ და და, სა ბო ლოო ჯამ ში, არ დაკ მა ყო ფილ და. კორ პუ სი 

არ აშენ და, თუმ ცა თა ვად სივ რცე, უყუ რად ღე ბო ბის გა მო, თან

და თან მძი მედ და ზიან და და დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა ზო გა

დოე ბის თვის სრუ ლიად გა მოუ სა დე გა რი გახ და.

რაქონებისდაპირობებისსანაცვლოდდაუბრუნდა
იპოდრომისკორტებიმუნიციპალიტეტს?

2018 წელს, მე რიამ იპოდ რო მის კორ ტე ბის ტე რი ტო რია ზე კარ

ტო ზია სა და ცინ ცა ძის ქუ ჩე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი ეს ტა კა დის 

გაყ ვა ნის სა მუ შაოე ბი დაას რუ ლა. კერ ძო სა კუთ რე ბა ზე გზის გაყ

ვა ნით აღ შფო თე ბულ მა მფლო ბელ მა, დარ ღვეუ ლი უფ ლე ბე

ბის აღ სად გე ნად, სა სა მარ თლო სა და მე დიას მი მარ თა. მე რიამ 

ამ პრო ცეს ში მე სა კუთ რეს თან მო ლა პა რა კე ბე ბი დაიწ ყო, რო

მე ლიც სა ბო ლოოდ, ოთხ ცალ კეულ გა რი გე ბა ში აი სა ხა. ყვე ლა 

გა რი გე ბის საერ თო პი რო ბა სა სა მარ თლო და ვის შეწ ყვე ტა და 

სა სა მარ თლო დან  სარ ჩე ლის გა მო ტა ნა იყო.

გარიგებებისშედეგად,მერიამიპოდრომისკორტებისტერი

ტორიამუნიციპალურსაკუთრებაშიდაიბრუნა,მაგრამსანაც

ვლოდ კერძო მესაკუთრეს ქალაქის კუთვნილი სხვა ტერი

ტორიებიდანაგებობებიგადასცა.იპოდ რო მის ტე რი ტო რია 4 

ნა წი ლად იყო და ყო ფი ლი და თი თოეულ ასეთ პი რო ბით ნა წილ

ში მე რიამ მე სა კუთ რეს 4 სხვა დას ხვა ობიექ ტი გაუც ვა ლა.
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გაცვლისსქემაასეგამოიყურება:

იპოდრომის
კორტების
ტერიტორია

მერიისმიერ
გაცვლილი

მუნიციპალური
მიწა

მერიისმიერგაცვლილი
მუნიციპალურიშენობა

ნაგებობა

მერიისმიერ
ბიუჯეტიდან
სხვაობაში

გადახდილითანხა

ნაკ ვე თი 1.  
6451 კვ.მ.  
(შე ნო ბა ნა გე ბო ბა 1)

სან დრო ეუ ლის2 
ქუ ჩა N3. 834 კვ.მ. 
მი წის ნაკ ვე თი

სან დრო ეუ ლის 
ქუ ჩა N3 8520 კვ.მ. 
მი წის ნაკ ვე თი

სან დრო ეუ ლის ქუ ჩა, მი
წის ნაკ ვეთ ზე გან თავ სე ბუ
ლი ოთ ხი შე ნო ბა ნა გე ბო ბა

ნაკ ვე თი 2.  
3010 კვ.მ.

დი მიტ რი უზ ნა
ძის3 ქუ ჩა N43. 
2947 კვ. მ. მი წის 
ნაკ ვე თი

დი მიტ რი უზ ნა ძის ქ. N43. 
სხვა შე ნო ბა ნა გე ბო
ბის სხვა დას ხვა ნა წი ლი, 
და ჯა მე ბუ ლი ფარ თით: 
2350.49 კვ.მ.

ნაკ ვე თი 3.  
1275 კვ.მ.

ბეთ ლე მის ქუ ჩა 15.4 [4]
სა მი შე ნო ბა ნა გე ბო
ბის სხვა დას ხვა ნა წი ლი, 
და ჯა მე ბუ ლი ფარ თით: 
395.67 კვ.მ.

142,822 ლა რი,  
18 თეთ რი

ცალ კე გან ხილ ვას იმ სა ხუ რებს იპოდ რო მის ტე რი ტო რიის მეოთ

ხე და სა ბო ლოო, მცი რე ნა წილ ზე გან ხორ ციე ლე ბუ ლი გა რი გე ბა. 

ამ გა რი გე ბის ობიექ ტი მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბა არ არის. იპოდ

რო მის კორ ტე ბის სა ბო ლოო, ყვე ლა ზე მცი რე ნაკ ვე თის დაბ

რუ ნე ბის პი რო ბად კერ ძო პირ მა მის თვის უკ ვე გა და ცე მულ ტე

რი ტო რია ზე, სან დრო ეუ ლის ქუ ჩა # 3ში მდე ბა რე ნაკ ვე თებ ზე, 

2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის განკარ

გულება #11.

3.  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის განკარგულება 

# 180

4. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის განკარ

გულება #19,1084,1377
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კოე ფი ციენ ტის ზრდის უფ ლე ბა მოით ხო ვა5. გა რი გე ბის ტექ სტის6 

თა ნახ მად,  მე რია ბა ლან სზე იბ რუ ნებს ბო ლო ნაკ ვეთს და ით

ხოვს, რომ, კოე ფი ციენ ტის გაზ რდის შემ თხვე ვა ში, მას გა დაე ცეს 

გა და მე ტე ბის კომ პენ სა ცია, რო მე ლიც  ასა შე ნე ბე ლი ფარ თო ბის 

(თეთ რი კარ კა სე ბის) 10%ით გა ნი საზ ღვრე ბა. ბო ლო პე რიო დის 

ურ ბა ნუ ლი მოძ რაო ბე ბის მთა ვა რი წუ ხი ლი და წი ნააღ მდე გო ბა, 

აღ წე რილ მან კიერ პრაქ ტი კას,  სამ შე ნებ ლო კოე ფი ციენ ტე ბის გა

და მე ტე ბას უკავ შირ დე ბა. კა ნო ნის  და ნა წე სით7, დე ვე ლო პერს, 

თან ხის გა დახ დის სა ნაც ვლოდ, შე საძ ლებ ლო ბა აქვს გა დაუხ ვიოს 

დად გე ნილ რე გუ ლა ციებს და კონ კრე ტულ სამ შე ნებ ლო ზო ნა ში  

აა შე ნოს უფ რო მო ცუ ლო ბი თი შე ნო ბა, ვიდ რე ეს ტე რი ტო რიის 

სივ რცი თი მა ხა სია თებ ლე ბი თა და ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი პა რა

მეტ რე ბი თაა დაშ ვე ბუ ლი. კოე ფი ციენ ტის გა და მე ტე ბას, რო გორც 

საფ რთხის შემ ცველ გა მო ნაკ ლისს წე სი დან, ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

ორ გა ნო გან სა კუთ რე ბუ ლი დაკ ვირ ვე ბის და სიფ რთხი ლის პი

რო ბებ ში, უკი დუ რე სად იშ ვია თად უნ და იყე ნებ დეს. გა დაწ ყვე ტი

ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს მა უნ და გა მო რიც ხოს ამ გა დაწ ყვე ტი ლე

ბის შე დე გად ნე ბის მიე რი ტი პის სა ჯა რო ინ ტე რე სის და ზია ნე ბა. 

თუმ ცა, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კოე ფი ციენ ტე ბის ზრდის გა დაწ

ყვე ტი ლე ბა, ინ ვეს ტო რის მოთ ხოვ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და ინ

ვეს ტორს შო რის სა ვა რაუ დო გა რი გე ბის სა გა ნი ხდე ბო და. ამ გვა

რი პო ლი ტი კა მძი მედ აი სა ხა ქა ლა ქის გა ნა შე ნია ნე ბის სის ტე მა სა  

და გეგ მა რე ბის სტრუქ ტუ რა ზე, შეი წი რა არაერ თი სა ჯა რო სივ რცე 

და გააუა რე სა ქა ლა ქის მო სახ ლეო ბის ყო ფა.  მიუ ხე და ვად იმი სა, 

5. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის 

განკარგულება # 298. (K2 კოეფიციენტით განსაზღვრული პარამეტრის 3.5 დან 

სასურველ – 4.2 მდე)

6. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 21 თებერვლის 

განკარგულება#20.202.248

7. საქართველოს კანონი სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

კოდექსი. მუხლი 141, ნაწილი 7.
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რომ  2019 წლი დან ამ პრაქ ტი კის შემ ცი რე ბა მე რიამ  მნიშ ვნე ლო

ვან სა რე ფორ მო მიღ წე ვად გან საზ ღვრა, იპოდ რო მის კორ ტე ბის 

ბო ლო ნა წი ლის და საბ რუ ნებ ლად ინ ვეს ტო რის მოთ ხოვ ნა მაინც 

დაკ მა ყო ფილ და და დად გე ნი ლი კოე ფი ციენ ტი გაი ზარ და8.

იპოდ რო მის კორ ტე ბის გა მო სას ყი დად კერ ძო სა კუთ რე ბა

ში გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის თი თოეუ ლი ნა წი ლი დღეს ქა ლა ქის 

ქაო სუ რი გა ნა შე ნია ნე ბის ციკ ლშია ჩაბ მუ ლი. ბეთ ლე მის ქუ ჩა 

თბი ლი სის ის ტო რიუ ლი ნა წი ლის გუ ლია და, შე სა ბა მი სად, მა

ღა ლი ტუ რის ტუ ლი მოთ ხოვ ნის არეალ შია. ამი ტო მაც ინ ვეს ტო

რი ახორ ციე ლებს  გა და ცე მუ ლი შე ნო ბის გა ფარ თოე ბას (და შე

8. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება # 566. 19 ნოემბერი, 

2021 წ. 

ქალაქისქაოტურიგანაშენიანება

ხედიიპოდრომისპარკიდან
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ნე ბას), მი სი სას ტუმ როდ გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. უზ ნა ძის ქუ ჩა ზე 

გან თავ სე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, 

სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ცენ ტრი და სის ხლის გა

დას ხმის სად გუ რი. გა და ცე მი დან ორ წე ლი წად ში და გეგ მი ლია 

ორი ვე შე ნო ბის დე მონ ტა ჟი და და წე სე ბუ ლე ბა თა რე ლო კა

ცია9. ამ ტე რი ტო რია ზე მე სა კუთ რეს უკ ვე შე თან ხმე ბუ ლი აქვს 

არ ქი ტექ ტუ რულ გეგ მა რე ბი თი და ვა ლე ბა.10 სამ შე ნებ ლოდ მო

მა ტე ბულ კოე ფი ციენ ტებს მე სა კუთ რე მას შტა ბუ რი მშე ნებ ლო

ბის თვის იყე ნებს სან დრო ეუ ლის ქუ ჩა ზე, სა დაც კი დევ ერ თი 

მრა ვალ ფუქ ნციუ რი კომ პლექ სი აშენ დე ბა.

9. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის განკარგულება 

# 180.

10. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება  2022/12/01  #5759259.

სანდროეულისქუჩაზედაგეგმილიმშენებლობა
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იპოდრომისკორტებისსაქმესაზოგადოებრივიქონების

გამოყენებით საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის სა

ზიანო გარიგების წარმოების ცხადი მაგალითია. საზო

გადოებრივიქონებისგადაცემა,საბოლოოჯამში,კერძო

ინტერესებს ხმარდება, ხოლო გადაცემულ მიწებზე, ქა

ლაქშიქაოსურიგანაშენიანებისახალიკერებიჩნდება.

იპოდრომისკორტებისხელახალიპრივატიზაცია

იპოდ რო მის სა მე ზობ ლო თემ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კით ხვა აჩ

ვე ნებს, რომ იპოდ რო მის კორ ტე ბის მუ ნი ცი პა ლურ ბა ლან სზე 

დაბ რუ ნე ბაც, ისე ვე რო გორც მი სი გას ხვი სე ბა, სა ზო გა დოე

ბას თან შე თან ხმე ბი სა და სა ზო გა დოე ბის რეა ლუ რი ჩარ თუ

ლო ბის გა რე შე წა რი მარ თა. რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ 

კორ ტე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მათ თვის 

მას მე დიის სა შუა ლე ბე ბით გახ და ცნო ბი ლი. თუმ ცა, ფორ

მა ლუ რი შეხ ვედ რა, მე რიამ სა ზო გა დოე ბის ძა ლიან მცი რე 

ჯგუფ თან, ერ თხელ ჩაა ტა რა. სა მე ზობ ლო თემ თან რეა ლუ რი 

კო მუ ნი კა ციით, მე რია დაად გენ და, რომ იპოდ რო მის კორ

ტე ბის გულ შე მატ კი ვა რი მო სახ ლეო ბის დი დი ნა წი ლის თვის 

კორ ტე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, და ბა ლი ფა სი ან, ზო გიერთ 

პე რიოდ ში, უფა სო სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა იყო ამ სივ

რცის პო პუ ლა რო ბის გან მსაზ ღვრე ლი11. კორ ტე ბის გას ხვი სე

ბის გა მო, არაერ თი ადა მია ნი გახ და იძუ ლე ბუ ლი შეეწ ყვი ტა 

ჩოგ ბურ თის თა მა ში, რაც კორ ტე ბის და კარ გვით გა მოწ ვეუ ლი 

წუ ხი ლის მთა ვა რი მი ზე ზი იყო. ბუ ნებ რი ვია, სა ჯა რო სივ რცის 

სა ზო გა დოე ბის სარ გებ ლო ბა ში დაბ რუ ნე ბას თან და კავ ში

რე ბით მე რიის მიერ გაც ხა დე ბუ ლი მიზ ნე ბი სწო რედ ამ წუ

11. იხილეთ დანართი, სიღმისეული კვლევა.
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ხი ლით უნ და ყო ფი ლი ყო ნა კარ ნა ხე ვი. თუმ ცა, მოვ ლე ნებ მა 

სხვაგ ვა რი მი მარ თუ ლე ბა შეი ძი ნა.

მუ ნი ცი პა ლურ ბა ლან სზე დაბ რუ ნე ბი დან მოკ ლე პე რიოდ ში მე

რიამ ისე მიი ღო კორ ტე ბის კვლავ გას ხვი სე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე

ბა, რომ უფა სო მუ ნი ცი პა ლუ რი კორ ტე ბის სა ჭი როე ბა და სა ზო

გა დოე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ამ სივ რცე ზე, არ 

გაუთ ვა ლის წი ნე ბია. სა ტენ დე რო და შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტა ციის 

თა ნახ მად, იპოდ რო მის კორ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 5 193 97612 ლა

რით გა ნი საზ ღვრა, მოგ ვია ნე ბით,  ჩვენ თვის უც ნო ბი მი ზე ზე ბის 

გა მო, მე რიის მიერ ის გა ნა ხევ რდა და, სა ბო ლოოდ, 2 635 944 

ლა რი შეად გი ნა13. ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია შპს “კორ

ტე ბია”, რო მე ლიც 2021 წლის 17 ნოემ ბერ საა რე გის ტრი რე ბუ ლი 

– ტენ დე რის გა მოც ხა დე ბი დან 5 დღე ში. იპოდ რო მის ტენ დერ ში 

გა მარ ჯვე ბულ კომ პა ნიას ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის მო

მენ ტი სათ ვის არ სე ბო ბის მხო ლოდ 1 თვია ნი ის ტო რია გააჩ ნდა. 

კომ პა ნიის დი რექ ტო რი და ვით კო პა ძეა, მა ნამ დე რე გის ტრი რე

ბუ ლი არაერ თი ფირ მის წარ მო მად გე ნე ლი და სხვა დას ხვა პრო

ფი ლის ბიზ ნე სის აქ ტო რი.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ინ ვეს

ტორს 2023 წლის ბო ლომ დე, 5 მი ლიო ნი ლა რის ინ ვეს ტი ციის 

გან ხორ ციე ლე ბით, იპოდ რო მის ღია კორ ტის ტე რი ტო რია

ზე, მსხვი ლი, კო მე რი ცუ ლი სპორ ტუ ლი კომ პლექ სის აშე ნე ბა 

დაე ვა ლა.

12. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

2021 წლის 5 ოქტომბრის #5006738321 დასკვნა.

13. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის 28 ოქტომბრის # 

21,1496,1674 განკარგულება.
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უდა ვოა, ტე რი ტო რიის სპორ ტუ ლი ფუნ ქციით შე ნარ ჩუ ნე ბა პო

ზი ტიურ ცვლი ლე ბად უნ და შე ფას დეს. თუმ ცა, სა კით ხის უფ რო 

ფარ თოდ გააზ რე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ ხუთ მი ლიო ნია ნი ინ

ვეს ტი ციი სა და ორ მი ლიონ ლარ ზე მე ტი საპ რი ვა ტი ზე ბო სა ფა სუ

რის გა დახ დის შემ დეგ, იპოდრომისკორტებისახალმფლობე

ლისათვის სპორტულინფრასტრუქტურასთან საზოგადოების

მისაწვდომობა ყველაზე ნაკლებად პრიორიტეტული იქნება,

მითუფრო,როცასამეზობლოთემის ან კორტებისსისტემა

ტური მომხმარებლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყო

ფა საინვესტიციო ვალდებულებად არ არის განსაზღვრული.

გამოკითხვის მიხედვით, იპოდრომის კორტების სამეზობლო

თემი,სპორტულისერვისებისმიღებისმაღალიფასებიდანგა

მომდინარე, ახალი სპორტული კომპლექსის მომხმარებელი

ალბათვერიქნება.

სპორტულიკომპლექსისრენდერი
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წარ თმეუ ლი, დაბ რუ ნე ბუ ლი, წარ თმეუ ლი - იპოდ რო მის კორ ტე ბი

აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე მო ცე მუ ლო ბაა იმის გათ ვა

ლის წი ნე ბით, რომ თბი ლი სის მე რიი დან მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ

მა ციის თა ნახ მად, კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის, სპორ ტი სა და ახალ

გაზ რდულ საქ მე თა სა ქა ლა ქო სამ სა ხურს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ 

სპორ ტულ ა(ა )იპ ებ ში საერ თოდ არ ირიც ხე ბა უფა სო სა ჩოგ

ბურ თო კორ ტე ბი და სა ცუ რაო აუ ზე ბი14. უფა სო სპორ ტუ ლი კომ

პლექ სე ბის დე ფი ციტს, გა მო კით ხვის თა ნახ მად, ემა ტე ბა ქა ლაქ ში 

სა ჯა რო სივ რცეე ბის ნაკ ლე ბო ბა და, ქაო სუ რი გა ნა შე ნია ნე ბის შე

დე გად, მა თი კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბის პრაქ ტი კა. ამის მა გა ლი

თია თა ვად იპოდ რო მის პარ კიც, რომ ლის და გეგ მი ლი რეა ბილ

ტა ციის პროექ ტის მი ხედ ვით, თა ვი სუ ფა ლი ბუ ნებ რი ვი სივ რცეე ბი 

მცირ დე ბა,  დე კო რა ტიუ ლი სივ რცეე ბის მო ცუ ლო ბა კი იზ რდე ბა.

14. საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი უწყება, თბილისის მუნი ცი პა

ლიტეტის მერია.15/03/2022

იპოდრომისპარკი
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საჯარო სივრცეები კერძო ინტერესს ეწირება

აღ ნიშ ნუ ლი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ზო გა დოე ბის 

მდგო მა რეო ბას კი დევ უფ რო ამ ძი მებს ის, რომ მო მა ვალ ში 

იპოდ რო მის კორ ტე ბიც აღარ იქ ნე ბა სა ჯა რო სარ გებ ლო ბის სა

გა ნი და   ის ინ ვეს ტო რის კო მერ ციულ ინ ტე რე სებს მოემ სა ხუ რე

ბა, მა შინ რო ცა სივ რცის და საბ რუ ნებ ლად სა ზო გა დოე ბამ, მუ ნი

ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის სა ხით, მა ღა ლი ფა სი გა დაი ხა და.

შეჯამება

რა ტომ გა ყი და მე რიამ ხე ლახ ლა მის  სა კუთ რე ბა ში დაბ რუ

ნე ბუ ლი ტე რი ტო რია მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის გა და ცე მის სა

ნაც ვლოდ? რა ტომ გაას ხვი სა მნიშ ვნე ლო ვა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი 

ქო ნე ბა კორ ტე ბის და საბ რუ ნებ ლად, თუ მის ხე ლახ ლა პრი ვა

ტი ზა ციას გეგ მავ და თან იმ გვა რად, რომ მო სახ ლეო ბის დი დი 

ნა წი ლის თვის ის კვლავ მიუწ ვდო მე ლი დარ ჩე ბო და? კორ ტე

ბის და საბ რუ ნებ ლად სა ზო გა დოე ბამ ქა ლა ქის ცენ ტრში ოთ ხი 

მი წის ნაკ ვე თი გაი ღო, მათ ზე გან თავ სე ბუ ლი შე ნო ბა ნა გე ბო

ბე ბი თურთ. შე დე გად იქ ქაო სუ რი გან ვი თა რე ბის ახა ლი კე რე ბი 

მიი ღო, იპოდ რო მის კორ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა კი მის თვის 

კვლავ შეზ ღუ დუ ლი დარ ჩა.








