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ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმა



NORTH–SOUTH CORRIDOR



 

> ბიომრავაფეროვნების სამოქმედო გეგმა

> გარემოზე ზეგავლენის შეფასება

> თემის საჭიროებების შეფასება

> კლიმატის ცვლილებების შეფასება

> ქვეყნის ეკონომიკური ინდიკატორები

> რისკების შეფასება და რისკების მართვის გეგმა

> ტრანსპორტის სექტორის შეფასება

> დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა

> ისტორიულ კულტურული საყრდენი გეგმა

შესრულებული სამუშაოები



მეთოდოლოგიური მიდგომა - ინტეგრირებული დაგეგმარება

Integrated planning based on a problem-oriented analysis of the environment, society, the economy, and the planning institu-
tional potential, from the perspective of collaboration and participation.

Keywords:  integrated planning, legal frameworks,  sustainable development, sustainability, resilient settlements

მდგრადი 

განვითარება

ეკონომიკურიგარემოსდაცვითი

სოციალური



conservation development steps:
1. Assess current/feasible community development trends.
2. Identify primary and secondary conservation areas.
3. Integrate all components in planning and design steps in order to guide (balance) development.

Keywords:  integrated planning, spectrum/levels of conservation, primary and secodary conservation sreas. 

Photo: indigo, Tako beridze

ისტორიულ კულტურული საყრდენი გეგმა



კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ობიექტები



CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS AND OBJECTS

გეგმარებითი ერთეულები





Photo: indigo, Tako beridze

განაშენიანების გეგმა

Integrated planning based on a problem-oriented analysis of the environment, society, the economy, and the planning institu-
tional potential, from the perspective of collaboration and participation.

Keywords:  integrated planning, legal frameworks,  sustainable development, sustainability, resilient settlements



პროექტის გუნდი

ადგილობრივი ექსპერტები:

ქალაქმგეგმარებელი - გუნდის ხელმძღვანელი 

გეოგრაფი 

გარემოს / ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტი 

ტურიზმის სპეციალისტი

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი

მცირე და საშუალო ბიზნესის სპეციალისტი 

ეკონომისტი

ტრანსპორტის/მობილობის სპეციალისტი 

ინფრასტრუქტურული ინჟინერი

ბრენდინგ/მარკეტინგის სპეციალისტი 

სოციოლოგი

GIS სპეციალისტი

თარჯიმანი

საპროექტო ჯგუფი

უცხოელი ექსპერტები:

რეგიონული მგეგმარებელი

ლანდშაფტის არქიტექტორი

მიხეილ ბალიაშვილი

ირაკლი ქობულია

კახა ბახტაძე

ნატალია ბახტაძე-ენგლანდერი

გიორგი ღამბაშიძე

ლევან გოგოლაძე

თენგიზ ჯოხაძე

გიორგი კანკია

თამაზ თვალავაძე

ეკა კევლიშვილი

შორენა ჭოხონელიძე

ელისაბედ არჩვაძე

თამარ ბურდული
შიო დემეტრაშვილი
ანა ნაცვლიშვილი
ნინო ხარშილაძე
ნუცა ლომსაძე

ალენა სვანდელიკოვა
მილან სვობოდა



განაშენიანების გეგმა

განაშენიანების გეგმა დამუშავდება ისტორიულ-
კულტურული საყრდენი გეგმის საფუძველზე და 

დაეყრდნობა მის მოთხოვნებს.

განაშენიანების გეგმის მთავარი მიზანი იქნება 

მიმზიდველი საცხოვრებელი 

გარემოს შექმნა, არსებული ლანდშაფტის 

მაქსიმალურად შენარჩუნებითა და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა/აღდგენით.



განაშენიანების გეგმა დაადგენს შემდეგ პირობებს:

• განისაზღვრება ტერიტორიის განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები 

• დადგინდება ტერიტორიის გამოყენების სახეობები 

(სამშენებლო და არასამშენებლო) 

• განისაზღვრება ტერიტორიის ფუნქციური ზონები 

(საცხოვრებელი, საკურორტო, სარეკრეაციო, ლანდშაფტური, 

სასოფლო და სხვა) 

• დადგინდება დამცავი ზონები (კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავი ზონები, ლანდშაფტის დაცვის ზონები, წყლის დაცვის 

ზონები და სხვა) 

• დადგინდება საზოგადოებრივი ობიექტების საჭიროება და 

განისაზღვრება მათი ადგილმდეობარეობა (სასწავლო, სამედიცინო, 

სავაჭრო, საინჟინრო და სხვა) 

• დადგინდება საპროექტო შენობების დასაშვები ფუნქციები 

(საცხოვრებელი, სასტუმრო და სხვა) 

• დადგინდება საპროექტო შენობების პარამეტრები (ზომა, 

სართულიანობა)

განაშენიანების გეგმა



განაშენიანების გეგმა დაადგენს შემდეგ პირობებს:

• დამუშავდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გეგმა 

(საავტომობილო გზები, ავტოსადგომები, საფეხმავლო გზები, ველო 

ბილიკები)

• დამუშავდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის სქემები 

(წყალმომარაგება, წყალარინება, ელ მომარაგება, გაზმომარაგება 

და სხვა)

• დამუშავდება სოფლის მეურნეობის სტრატეგია

• დამუშავდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 

დოკუმენტი

• დამუშავდება მოსახლეობისათვის ეკონომიკური 

ხელშეწყობის სტრატეგია

• დამუშავდება ლანდშაფტის შენარჩუნებასთან 

დაკავშირებული რეკომენდაციები

• დამუშავდება ტურიზმის სტრატეგია

პროექტი დამუშავდება მოსახლეობასთან და 

დაინტერესებულ პირებთან მჭიდრო თანამშრომლობით

განაშენიანების გეგმა



კონტექსტი არსებული 
მასალები

ინფორმაციის 

დანაკლისის 

ანალიზი

საერთაშორისო 

ანალოგები

SWOT - ძლიერი, სუსტი მხარეები, გამოწვევები, საფრთხეები

GOST - მიზნები, ამოცანები, სტრატეგიები, ტაქტიკები

სგშ - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება

სსგ - სამოქმედო საინვესტიციო გეგმა

კვლევა
კვლევა

ხედვა კონცეფცია

კონცეფცია

განაშენიანების 

გეგმა

განაშენიანების 

გეგმა

სგშ

სსგ

სსგ

მიზანშეწონილობა

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა

სკოპინგი

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა

SWOT

GOST

მობილიზაცია საწყისი ანგარიში

თვე 1 თვე 4 თვე 6 თვე 9 თვე 11

პირველი შუალედური მეორე შუალედური წინასწარი საბოლოო საბოლოო 



Photo: indigo, Tako beridze

ხედვა

ხადის ხეობის განაშენიანების გეგმა



3 ძირითადი მიმართულება

კულტურული 

მემკვიდრეობა

მოსახლეობა ლანდშაფტი



მოსახლეობა



მოსახლეობა

128/0

192/0

60/0

20/0

21/0

125/57

250/205

82/0

?/110

28/257

59%
48%

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

91/12

0/0

?/?

77/0

819 69

1907 2021

?

278 572

? ?

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან-ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა-როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

მიგრაციის მიზეზები

დასაქმების ნაკლებობა

სოფლის განვითარების 

პერსპექტივის არარსებობა

დემოგრაფიული მონაცემები

წყარო: 

საქ, სტატისტიკის დეპარტამენტი



წკერე

სვიანა - როსტიანი 

როგორ ხედავენ ადგილობრივები ხეობის განვითარებას

ტურიზმი

სოფლის მეურნეობა

მცირე მეწარმეობა

50%

30%

20%

როგორ ხედავენ ადგილობრივები ტურიზმის განვითარებას

სამთო კურორტის ინტენსიური განაშენიანება

სოფლების ისტორიული იერსახის აღდგენა და მათი 

იდენტობის შენარჩუნება, ეკოტურიზმის განვითარების მიზნით

ორივე

47%

39%

14%

როგორ ხედავენ ადგილობრივები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას

ხელნაკეთი ნივთები (ხე, მატყლი)

ტრადიზიული ყველის წარმოება

ჩირების წარმოება

სხვა ტრადიციული ნივთების წარმოება

სამკურნალო მცენარეების შეგროვება 

30%
39%

12%
14%

6%

როგორ ხედავენ ადგილობრივები ტურიზმის ხელშეწყობას

საოჯახო სასტუმროები

საკვები ობიექტები

გზების გაუმჯობესება

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა

ისტორიული სოფლების რეაბილიტაცია, ურბანული 

განვითარება

ფინანსურ რესურსებთან უკეთესი წვდომა

23%

13%
13%

9%

14%

9%

20%

მოსახლეობა

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

წყარო: 

თემის საჭიროებების 

შეფასება



კულტურული მემკვიდრეობა



9/43

6/6

16/6

6/9

4/7

0/7

4/11

2/10

6/5

6/13
3/4

9/14

1/11

7/8
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მემკვიდრეობის 

ძეგლი

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ობიექტი

კულტურული მემკვიდრეობა

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან-ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა-როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი



კოშკები

კომპლექსი

ეკლესიები

კულტურული მემკვიდრეობა

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი



ლანდშაფტი



პლატო

ფერდი

ხეობა

ლანდშაფტი

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი



1. ხადას დიდი ჩანჩქერი

2. კანიონი

3. ხადას პატარა ჩანჩქერი

4. მინერალური წყალი

5. გამოქვაბული (სახიზრები)

1

2

3

4

5

ლანდშაფტი

მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი



მოსახლეობა მემკვიდრეობა

ლანდშაფტი

• კოშკები

• საცხოვრებელი

• კულტურული ტურიზმი 

• არამატერიალური 

მემკვიდრეობა

• სამუშაო ადგილები

• დემოგრაფია

• ეკონომიკური აქტივობები

• სოციალური  

საჭიროებები და 

ინფრასტრუქტურა

• ტრადიციები

• არქეოლოგია

• არამატერიალური 

მემკვიდრეობა

• არქიტექტურა

• საზოგადოებაზე 

ორიენტირებული ტურიზმი

• მიწის გამოყენება

• სოფლის მეურნეობა

• ეკო ტურიზმი

• წყალი 

• ფლორა და ფაუნა

• გეოგრაფიული 

ადგილმდებარეობა

• ბუნებრივი რესურსები 

და საფრთხეები

• მორფოლოგია

• კულტურული ლანდშაფტი

• მთის არქიტექტურა

• კულტურული ტურიზმი



მიზანი

ეკონომიკური 

აქტივობების 

გაჩენა 

სოციალური 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

საინჟინრო და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

არსებული სოფლების 

აუთენტური სტრუქტურის 

შენარჩუნება

კულტ. მემკვიდრეობის 

ობიექტების დაცვა / 

აღდგენა

არამატერიალური 

კულტ. მემკვიდრეობის 

შენარჩუნება / გადაცემა

არსებული ბუნებრივი 

რესურსების მდგრადი 

გამოყენება

არსებული 

ფლორის 

და ფაუნის 

შენარჩუნება

საპროექტო გზის 

უარყოფითი გავლენის 

შემცირება

სიცოცხლისუნარიანი 

გარემოს შექმნა, 

მთავარი ღირებულებების 

შენარჩუნების გზით. 



• მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა
• სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
• ტრადიციული საქმიანობის განვითარება /  
 ხელშეწყობა
• ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება  
 ტურისტული მომსახურების სფეროში
• საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის   
 საჭიროების დაკმაყოფილება
• ადმინისტრაციული და ტურისტული   
 მომსახურების ობიექტების გაჩენა
• პირველადი საჭიროების კომერციული   
 ობიექტების გაჩენა
• ტერიტორიის უზრუნველყოფა საინჟინრო  
 ქსელებით
• სატრანსპორტო და საფეხმავლო კავშირების  
 გაუმჯობესება
• არსებული და საპროექტო გზების  
 უსაფრთხო და მოსახერხებელი პირობების  
 შექმნა

• ეკონომიკური აქტივობების გაჩენა

• სოციალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

• საინჟინრო და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ჯანსაღი საცხოვრებელი  

გარემოს განვითარება

• განაშენიანების ქსოვილის დაცვა
• მშენებლობის მასშტაბის, სამშენებლო 

და მოსაპირკეთებელი მასალების და 
ტექნოლოგიების განსაზღვრა/რეგულირება

• მნიშვნელოვანი კულტურული 
ძეგლების კონსერვაცია-რესტავრაციის 
პრიორიტეტულობა

• კულტ.მემკ გრძელვადიანი მართვის გეგმების 
შემუშავება

• ცნობიერების ამაღლება ძეგლების 
ღირებულების შესახებ

• პროფესიული ინტერესის მოზიდვა და 
ადგილოვრივი მოსახლეობის ჩართვის კულტ 
მემკ. კონსერვაცია-რესტავრაციის პროცესში

• კულტურული ტურიზმის განვითარება 
ადგილობრივი ეკონომიკური 
შესაძლებლობების გაჩენით  

• არამატერიალური კულტ.მემკ. დაცვისა 
და გაძლიერებისთვის კულტურული კერის 
შექმნა (სათემო ცენტრი, მუზეუმი)

• არსებული სოფლების აუთენტური 

სტრუქტურის შენარჩუნება

• კულტ. მემკვიდრეობის 

ობიექტების დაცვა / აღდგენა

• არამატერიალური კულტ. 

მემკვიდრეობის შენარჩუნება / 

გადაცემა

არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის 

შენარჩუნება

• სამშენებლო / არასამშენებლო    
 ტერიტორიების განსაზღვრა
• ტრადიციების საფუძველზე მდგრადი   
 სოფლის მეურნეობის წახალისება
• ბუნებრივი საფრთხეების მართვა 
• ფლორა/ფაუნის შემეცნებითი    
 საგანმანათლებლო და ტურისტული   
 პროგრამების დაგეგმვა 
• ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი არეალების   
 განსაზღვრა-დაცვა 
• სასმელი და მინერალური წყლების   
 სანიტარული ზონების დადგენა
• ჰაერის, ბგერითი, სინათლის დაბინძურებისა  
 და ვიბრაციის მართვა
• კლიმატის ცვლილების რისკების დადგენა- 
 მართვა

• არსებული ბუნებრივი რესურსების 

მდგრადი გამოყენება

• არსებული ფლორის და ფაუნის 

შენარჩუნება

• საპროექტო გზის უარყოფითი 

გავლენის შემცირება

არსებული ლანდშაფტის 

შენარჩუნება
1 2 3
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სიცოცხლისუნარიანი გარემოს შექმნა, მთავარი ღირებულებების შენარჩუნების გზით. 



ხედვა



მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

საზოგადოება
მემკვდირეობა
ლანდშაფტი

1. ხადას ხეობის განვითარების ცენტრი

2. საერთო საკუთრების სასტუმრო 

3. საოჯახო სასტუმროები

4. ყველის საწარმო

5. ფერმა

6. საექსპოზიციო ფერმა ბავშვებისათვის

7. ლოკალური კერძების რესტორნები

8. კემპინგი

9. სალაშქრო ბილიკები

10. მთის ველოსიპედების ბილიკი

11. CROSS COUNTRY თხილამურის ბილიკი

12. პარაპლანები

13. სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრი

14. ფრინველების დაკვირვების წერტილი

15. არქეოლოგიური მუზეუმი და კვლევითი ცენტრი

16. საჯინიბო

17. აგრარული ბაზარი

18. კოშკების ტურისტული ქსელი

19. სამედიცინო ცენტრი

20. საგანმანათლებლო ცენტრი

ხედვა

ხადას ხეობის 

განვითარების 

ცენტრი

უძრავი ქონების 

განვითარება

მეწარმეობის 

განვითარება

ტურისტული სერვისების 

განვითარება



მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

საერთო 

საკუთრების 

სასტუმრო

ვიზიტორი

სოფლის მეურნეობის 

დარგების პოპულარიზაცია

მცირე მეწარმეობის 

პოპულარიზაცია

ხედვასაზოგადოება
მემკვდირეობა
ლანდშაფტი

1. ხადას ხეობის განვითარების ცენტრი

2. საერთო საკუთრების სასტუმრო 

3. საოჯახო სასტუმროები

4. ყველის საწარმო

5. ფერმა

6. საექსპოზიციო ფერმა ბავშვებისათვის

7. ლოკალური კერძების რესტორნები

8. კემპინგი

9. სალაშქრო ბილიკები

10. მთის ველოსიპედების ბილიკი

11. CROSS COUNTRY თხილამურის ბილიკი

12. პარაპლანები

13. სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრი

14. ფრინველების დაკვირვების წერტილი

15. არქეოლოგიური მუზეუმი და კვლევითი ცენტრი

16. საჯინიბო

17. აგრარული ბაზარი

18. კოშკების ტურისტული ქსელი

19. სამედიცინო ცენტრი

20. საგანმანათლებლო ცენტრი



მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი

ზაქათკარი

არახვეთი

წკერე

ბენიან - ბეგონი

იუხო

გომურნი

სვიანა - როსტიანი

ბედონი

ქვეშეთი

ბეგოთკარი

საზოგადოება
მემკვდირეობა
ლანდშაფტი

1. ხადას ხეობის განვითარების ცენტრი

2. საერთო საკუთრების სასტუმრო 

3. საოჯახო სასტუმროები

4. ყველის საწარმო

5. ფერმა

6. საექსპოზიციო ფერმა ბავშვებისათვის

7. ლოკალური კერძების რესტორნები

8. კემპინგი

9. სალაშქრო ბილიკები

10. მთის ველოსიპედების ბილიკი

11. CROSS COUNTRY თხილამურის ბილიკი

12. პარაპლანები

13. სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრი

14. ფრინველების დაკვირვების წერტილი

15. არქეოლოგიური მუზეუმი და კვლევითი ცენტრი

16. საჯინიბო

17. აგრარული ბაზარი

18. კოშკების ტურისტული ქსელი

19. სამედიცინო ცენტრი

20. საგანმანათლებლო ცენტრი

ხედვა



მუღურე

ქოროღო

შარმიანი

ციხიანი
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ხადას ხეობის 

განვითარების 

ცენტრი

უძრავი ქონების 

განვითარება

მეწარმეობის განვითარება

ტურისტული სერვისების 

განვითარება

• ბიზნეს გეგმების დამუშავება 

• დაფინანსების მოძიებაში ხელშეწყობა

• საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაში ხელშეწყობა

• ბიზნეს გეგმების დამუშავება მცრირე მეწარმეებისათვის

• დაფინანსების მოძიებაში ხელშეწყობა

• გასაღების ბაზრის მოძიება

• ტურ ოპერატორების მოზიდვა

• ტურისტული მომსახურების ხარისხის კონტროლი

• მოსახლეობის გადამზადება



COMMEIRE 
SWITZERLAND



FINDELN
SWITZERLAND



VAL DI FUNES 
ITALY



ამ იდეების 

განხორციელებისათვის 

აუცილებელია  

საპროექტო გზის 

ზეგავლენის შემცირება 

საპროექტო ტერიტორიაზე
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