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არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი , 

სრული პროფესორი 

 

თანამედროვე ქალაქის გარემოს შენარჩუნება, ადამიანის ზემოქმედებისგან 

დაცვა, ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება, ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალურად გამოყენება, თანამედროვე ქალაქთმშენებლობის ყველაზე 

აქტუალური და მძიმე პრობლემაა დღევანდელ დღეს.  

თემის მიზანი და ამოცანაა -თანამდეროვე ქალაქებში გამწვანებისა და 

კეთილმოწყობის საკითხები, რისთვისაც საჭიროა შემდეგი საკითხების გადაჭრა: 

ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის გზების დანერგვა, ქალაქში ურბანული 

განვითარებისას ჰუმანური გარემოს შექმნა, ტერიტორიის დაბინძურების მთავარი 

ფაქტორების გამოვლენა, ქალაქის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გენერელური 

გეგმის შექმნა. 

თბილისის გამწვანება მწვავე მდგომარეობაშია, ამან შეიძლება არ გამოიწვიოს 

ეკოლოგიური კატასტროფა, მაგრამ სოციალურ ფონს ნამდვილად დაამძიმებს. მისი 

გაუმჯობესების მიზნით ჩასატარებელია სხვადასხვა სახის ქალაქთმშენებლობითი 

ღონისძიება. თემის ფარგლებში, დამუშავდა თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე 

ეკოლოგიურად დაბინძურებული ტერიტორიის გმირთა მოედნის გამწვანება-

გაყვავილნარების საპროექტო წინადადების შემუშავება, მისი არა მარტო 

ეკოლოგიური, არამედ ესთეტიური მხარის გაუმჯობესების მიზნით, გამომდინარე 

ქალაქის ინტერესებიდან. 
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The modern city environment preservation, protection from human impacts, ecological 

balance maintenance, sustainable use of natural resources are the  most urgent and difficult 

problem of the city today. 

The aim and task of the topic is - greenery and landscaping issues of modern city, for 

which it is necessary to resolve the following issues: solution implementations of environmental 

problems, creating humane environment for urban development in the city, showing the main 

factors of pollution, creating the general plan of urban greenery and landscaping. 

Greenery of Tbilisi is in acute condition. It may does not cause an ecological catastrophe, 

but it definitely worsen the social situation. For improvement it, it is necessary to plan various 

urban events. Processed in greenery-flowerier issue of one of the most environmentally 

contaminated area - Hero Square, for not only environmental, but also for improving the 

aesthetic side, consequent of the city's interests. 
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