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ქვემო ქართლის მხარე საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. 

რეგიონს დასავლეთით ესაზღვრება სამცხე-ჯავახეთი, ჩრდილოეთით - თბილისი, შიდა ქართლი და მცხეთა მთიანეთი, 

აღმოსავლეთით - კახეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ხოლო სამხრეთით - სომხეთის რესპუბლიკა. 

ქვემო ქართლის ფართობია 6,5 ათასი კვ.კმ. – ქვეყნის ტერიტორიის 9,3%. რეგიონის მოსახლეობის რაოდენობა 511,2 ათასია, რაც 

საქართველოს მოსახლეობის 11,4%-ს შეადგენს. 

რეგიონში შედის 347 დასახლებული პუნქტი - 7 ქალაქი, 6 დაბა და 334 სოფელი. რეგიონის მოსახლეობის 39% ცხოვრობს ქალაქებსა 

და დაბებში, ხოლო 61% სოფლებში. 
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მაღალმთიან დასახლებებს მიეკუთვნება დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 (1500 მ-ზე ზევით), წალკის მუნიციპალიტეტის 46 (1500 მ-

ზე ზევით) და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 35 სოფელი (1300 მ-ზე ზევით). 

მოსახლეობის 44,7% ეთნიკურად ქართველია, 45,1% - აზერბაიჯანელი, 6,4% - სომეხი, ხოლო 3,8% - აფხაზი, ოსი, რუსი, ბერძენი, 

უკრაინელი და ქურთი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე რეგიონის ტერიტორიაზე შეადგენს 128 ადამიანს კვ.კმ-ზე. ქვემო ქართლის რეგიონში მოქმედებს ქ.  

რუსთავის და ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტები. 

სამხარეო დონეზე სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენს სახელმწიფო რწმუნებული, რომლის 

ადმინისტრაცია ქ. რუსთავშია განთავსებული. 

მხარის ტერიტორიაზე მდებარეობს ბუნების, არქიტექტურისა და კულტურის მრავალი ძეგლი, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია: 

რუსთავის ციხე, ავრანლოს ციკლოპური ციხე,   დაბა ბედიანი,  კლდეკარის მუზეუმ - ნაკრძალი, დაშბაშის კანიონი, სოფ.  ბერთა 

(ოლიანკა), საყდრისი, ფიტარეთის მონასტერი, წერაქვის სამონასტრო კომპლექსი, გაგის ციხე, გაგის ციხე,      წოფისა და ხოჟორნის 

ხეობები, გორულის ნაქალაქარი, მიხეილ ჯავახიშვილის მუზეუმი, კლდეკარი, დიდგორის ველი, ბირთვისის ციხე-სიმაგრე,  

ბოლნისის სიონი, დმანისის ნაქალაქარი, სამშვილდე (ციხე-ქალაქი), მარტყოფის ღვთაების მონასტერი, წუღრუღაშენი, სულხან-საბა 

ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმი და სხვა. 

 

 

http://kvemokartli.gov.ge/sights/57
http://kvemokartli.gov.ge/sights/54
http://kvemokartli.gov.ge/sights/53
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
http://kvemokartli.gov.ge/sights/44
http://kvemokartli.gov.ge/sights/44
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94_(%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98)
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
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ქვემო ქართლის  მხარეში მიმდინარე  განახლებადი  საინვესტიციო  პროექტები 

(29 დეკემბერი  2017 წელი) 

 

მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზე 
 

 

 

კვლევის  ეტაპზე  შემდგომი  მშენებლობის   ვალდებულებით 
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ტექნიკურ-ეკონომიკური   კვლევის  ეტაპზე 
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მასალა აღებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საიტიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა სისწორეზე.  

 

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo
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გამოქვეყნებული     მემორანდუმები  
 

ჭაპალა ჰესი   

 ცვლილება 05.08.2016  

გარდაბნის ბიოთბოელექტროსადგური- გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური  

ხრამი ჰესი 3, 4, 5  

 ცვლილება 26.10.2016  

პირველი ქარის ელ. სადგური/პირველი 1 ქარის ელ. სადგური 

სააკაძე ქარის ელ.სადგური 

ქვემო ოროზმან ჰესი  

მაშავერა ჰესი 3 

მაშავერა ჰესი 2  

ზემო ყარაბულახი ჰესი 

ზემო ოროზმან ჰესი  

ალგეთის მზის ელექტროსადგური- ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

 ურთიერთგაგების მემორანდუმი 21.02.2017  

გარდაბნის მზის ელექტროსადგური 1 

გარდაბნის მზის ელექტროსადგური 2 

მარნეულის მზის ელექტროსადგური 

სააკაძის მზის ელექტროსადგური   

ქსნის მზის ელექტროსადგური 

დიდგორის ქარის ელექტროსადგური 

http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Chapala%20Hidroelektrosadguri%201198%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Tsvlileba%2005082016%201483%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Gardabnis%20Kombinirebuli%20Tsiklis%20Tboelektrosadguri%201488%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Khrami%203%20Khrami%204%20Da%20Khrami%205%20Hidroelektrosadgurebis%20Kaskadi%201489%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Tsvlileba%2026102016%201498%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Pirvelipirveli%201%20Karis%20Hidroelektrosadgurebi%201585%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Saakadze%20Da%20Zemo%20Karis%20Hidroelektrosadguri%201586%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201661%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201662%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201663%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201664%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201665%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%201643%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201644%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201646%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201647%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201650%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201651%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021022017%201652%20geo.pdf
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Urtiertgagebis%20Memorandumi%2021042017%201697%20geo.pdf
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ქვემო ქართლში ასაშენებელი  პოტენციური  ელექტროსადგურების   ნუსხა (დაგეგმილი 

პროექტები) 
 

 

პოტენციური ელექტროსადგურების ნუსხა 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Sakartveloshi%20Asashenebeli%20Potentsiuri%20Elektrosadgurebis%20Nuskha%201759%20geo.pdf
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საკადასტრო რუკები 
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მასალა აღებულია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საიტიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

არ იღებს პასუხისმგებლობას მონაცემთა სისწორეზე.  

http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=23&lang=geo
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გამოცემაზე მუშაობდა: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4 

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2399543; ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge   

 

mailto:info@greens.ge
http://www.greens.ge/

