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ა. გულისაშვილი ი. კაჭკაჭიშვილი ე. ბლიაძე ს. კენკებაშვილი

გის-ექსპერტი

შ. ფხაკაძე
დ.ბოტკოველი

კადასტრისოციოლოგიქალაქგეგმარება
საყრდენი 

მონაცემები

ბუნებრივი გარემო და 
ლანდშაფტი

გ. გოცირიძე
ზ.ლაოშვილი
თ. ჯანელიძე

გ. გოგოჭური

მ. მშვილდაძე

თ. ღვინერია
ქ.დარჩია
მ.შავიშვილი
თ.ბატიაშვილი

რ.თოფჩიშვილი

არქეოლოგია
კულტურული 
მემკვიდრეობა

ისტორია და ეთნოლოგია
ინვენტარიზაცია

თ.ღვინერია
ქ.დარჩია
მ.შავიშვილი
გ.გოგოჭური
მ.შვილდაძე
მ.გუჯეჯიანი
ზ.მამათელაშვილი
დ.ჯუგაშვილი
ბ.ჯუგაშვილი

გიორგი გოცირიძე
(პროექტის ხელმძღვანელი)



მაკა
შავიშვილი

ქრისტინე 
დარჩია

თინა 
ბატიაშვილი

თათია 
ღვინერია

კულტურული მემკვიდრეობა



ბუნებრივი გარემო და ლანდშაფტი

გიორგი 
გოცირიძე

ზურაბ 
ლაოშვილი

თინა
ჯანელიძე



არქეოლოგია

გიორგი 
გოგოჭური

მადონა 
მშვილდაძე



კონსტრუქცია და არქიტექტურა

მერაბ 
გუჯეჯიანი

ბიძინა 
ჯუგაშვილი

ზურაბ 
მამათელაშვილი

დაჩი 
ჯუგაშვილი



ისტორია და ეთნოლოგია

როლანდ თოფჩიშვილი

ქალაქგეგმარება

ანა გულისაშვილი პაპუნა ძიძიგური



სოციოლოგია

იაგო კაჭკაჭიშვილი

გის ექსპერტი

სოფიკო 
კენკებაშვილი



საყრდენი მონაცემები

დიანა ბოტკოველიშოთა ფხაკაძე ელენე ბლიაძე



სამოუშო გეგმა-გრაფიკიუ



მსოფლიო ანალოგები



Government of Georgia | MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND OF GEORGIA
Detailed design and construction supervision for the sustainable conservation and facilities development for TPL . Task 2

STEGET

ALBERGO DIFFUSO CONCEPT
translated into English as “dispersed hotel” or “virtual hotel”

EXAMPLE OF ALBERGHI DIFFUSI IN ITALY



კანოვა, იტალია



კანოვა, იტალია



კანოვა, იტალია



კანოვა, იტალია



გოსტუსა, სერბეთი



გოსტუსა, სერბეთი



ტოსკანა, იტალია



სკანო, აბრუზოს რეგიონი, იტალია





Saro, Javakheti, Georgia



Gostuša, Serbia



Kondakhazovi House, Tbilisi
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საველე სამუშაოები მოიცავს ფიზიკურ კვლევებს. მოხდა შესწავლა ხეობაში არსებული ყველა ობიექტის. გაანალიზდა მათი მხატვრულ-

არქიეტქტურული ღირებულება. შეფასდა საერთო გარემო და ლანდშაფტი

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა



1. ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

2. არქეოლოგიური დაცვის ზონა

3. განაშენიანების რეგულირების ზონა

4. ისტორიუი განაშენანების დაცვის ზონა

ზოგადი დამცავი ზონები



ზონებში დაცვის ობიექტები:

1. ძეგლები

2. ღირებული ობიექტები

3. ისოტრიულად ჩამოყალიბებული ლანდშაფტები (მათ შორის: ბუნებრივი, 
ურბანული, კულტურული, არამატერიალური/სულიერი)

4. ისტორიულად ჩამოყალიბებული ხედები და პანორამები

5. ერთიანი ისტორიული აუთეტური გარემო

ზოგადი დამცავი ზონები



რა არის ხადა?



ბუნებრივი გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



ძეგლები და ობიექტები

ხედვის არეალების დაფარულობა

ხედვა



ისტორიული გზები



არქეოლოგია



არქეოლოგია



არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



წკერე

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



იუხო

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ვილიაობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 30 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ბენიან-ბეგონი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ბეგოთ საღვთო

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 6 აგვისტო

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



სვიანა-როსტიანი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ქუცურთსაღვთოობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 7 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



გომურნი

თევდორეობა

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

- 5 მარტი

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ბედონი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ბეგოთკარი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



მუღურე

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ქოროღო

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



შარმიანი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ციხიანი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ზაქათკარი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



ქვეშეთი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



არახვეთი

ამაღლება

ალავერდობა

კვირაცხოვლობა

ხადიჯვარობა

ფერიცვალება

მარიამობა

გიორგობა

-2 ივნისი

- 2 ივლისი

- 3 ივლისი

- 5 ივლისი

- 19 აგვისტო

- 28 აგვისტო

- 23 ნოემბერი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - დღესასწაულები



არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა
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მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ღვთისმშობლის სახელობის კომპლექსი, სოფელი  ქოროღო

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



მთავარმოწამეს სახელობის კომპლექსი სოფელი ბეგოთკარი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



კვირაცხოვლის ნიში, სოფელი ბედონი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ლომისას სახელობის ნიში, სოფელი წკერე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



იარაულების საგვარეულო კოშკი, სოფელი იუხო

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



საქაიძეების ციხე, სოფელი წკერე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



წვერის ციხე, ზურგიანი კოში, სოფელი ქოროღო

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ციხე-სახლი, სოფელი ბენიან-ბეგონი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



თადიაანთ კომპლექსი, სოფელი ქვეშეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ნადირაანთ საცხოვრებელი კომპლექსი, სოფელი არახვეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ქიმბარიანი, სოფელი ქვეშეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ბეგოთკარი, ბეგონი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ბეგოთკარი, ბეგონი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ბეგოთკარი, ბეგონი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ზაქათკარი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ზაქათკარი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



კაიშაურნი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



კაიშაურნი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



მუღურე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



მუღურე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



მუღურე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



სვიანა-როსტიანი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



სვიანა-როსტიანი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ქვეშეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ქოროღო

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



შარმიანი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



წკერე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



წკერე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



წკერე

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



არახვეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ქვეშეთი

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა



ჩვენი პროექტი



სოფელი

სოფელი

1. ქვეშეთი

2. არახვეთი

3. კაიშაურნი

(ნაწილობრივ

ექცევა ზაქათკარში)

4. ბედონი

5. ციხიანი

6. შარმიანი

7. ქოროღო

8. სვიანა-გოსტიანი

9. გომურნი

10. იუხო

11. ბეგონი

(ბენინათ0ბეგონი, 

ბეგოთკარი)

12. მუღურე

13. წკერე



ნასოფლარი

ნასოფლარი

1. ქიმბარიანი

2. ზედა ბედონი

3. არახვეთი

(ბურდულების

ნასახლარი,ნადირაანთ

კომპლექსი)

4. სვიანაანი

5. ნამაურთკარი

6. ბუკურთა

7. სუნთნი

8. ქუმსიანი

9. ნაცვლიანთკარი

10. ქალაქეთი



არქივი და ბიბლიოგრაფია



საველე რუკები

101 სექტორი
1130 ობიექტი





საველე ბარათი

შენობა-ნაგებობიოსთვის



საველე ბარათი

შენობა-ნაგებობიოსთვის



საველე ბარათი

არქეოლოგიური ობიექტეისთვის



არაღიარებული ობიექტებისთვის

საველე ბარათი



• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი- 27

• კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი- 0

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი (სარეკომენდაციო)- 84

• კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი (სარეკომენდაციო)- 182

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სარეკომენდაციო ობიექტები



უძრავი ძეგლის სააღრიცხვი ბარათი



არქეოლოგია



საყრდენი მონაცემები



წკერეს მაგალითზე

აეროგადაღება

2006 – 2007 წწ.

საყრდენი მონაცემები



წკერეს მაგალითზე

აეროგადაღება

დრონი

2001 წ.



წკერეს მაგალითზე

ჰორიზონტალები



არსებული განაშენიანება

წკერეს მაგალითზე



ისტორიული განაშენიანების

დაცვის ზონა

წკრეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობა

წკერეს მაგალითზე



ჰომოგენური უბნები

წკერეს მაგალითზე



გუდაურის სარეკრეაციო ზონა

წკერეს მაგალითზე



კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ობიექტები

ინდივიდუალური დაცვის არეალები

წკერეს მაგალითზე



გზა
ხიდი
გვირაბი

გზა ქვეშეთი-კობი (მშენებარე)

წკერეს მაგალითზე



მიწათდაფარულობა

წკერეს მაგალითზე



ადმინისტრაციული ერთეული

- სოფელი,    შენობა-ნაგებობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის

ამჟამინდელი სტატუსი

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის

სარეკომენდაციო სტატუსი

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის

ამჟამინდელი კატეგორია

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის

სარეკომენდაციო კატეგორია

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის ტიპი

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სართულიანობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სახეობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის მფლობელობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სივრცით-

არქიტექტურული (ქალაქგეგმარებითი) 
მნიშვნელობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სარდაფი

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის დაშენება

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის ფიზიკური

მდგომარეობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის საძირკვლის

მდგომარეობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის საყრდენი

კედლების მდგომარეობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სახურავის

მზიდი კონსტრუქცია

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის სახურავის

მდგომარეობა

წკერეს მაგალითზე



შენობა-ნაგებობის გარე კარ-

ფანჯრის მასალა

წკერეს მაგალითზე



ლომისის ნიში

კვირაცხოვლობის

ნიში

ყველაწმინდას

ეკლესია

წკერეს მაგალითზე



არსებული გზათა/ქუჩათა ქსელი

წკერეს მაგალითზე



ისტორიული და არსებული გზა

წკერეს მაგალითზე



ისტორიული
განაშენიანების
დაცვის ზონა

ზოგადი დამცავი

ზონების

კოორდინატები

წკერეს მაგალითზე



კულრურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ობიექტები

ინდოვიდუალური დაცვის ზონები

წკერეს მაგალითზე



ცოცხალი არამატერიალური
მემკვიდრეობის გავრცელების არეალები

წკერეს მაგალითზე



დღესასწაულები

წკერეს მაგალითზე



სიმაღლე ზღვის

დონიდან (მ)

სიმაღლის რუკა

წკერეს მაგალითზე





ძირითადი შედეგები



ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა

განაშენიანების რეგულირების ზონა

არქეოლოგიური დაცვის ზონა

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

ზოგადი დამცავი ზონები

არსებული განაშენიანება



ზოგადი დამცავი ზონები

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

არქეოლოგიური დაცვის ზონა

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა

განაშენიანების რეგულირების ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

 tradiciuli sameurneo saqmianoba;

 kult. Memkvidreobis Zeglebisa da 

obiqtebis reabilitacia;

 sazogadoebriv interesbTan

dakavSirebuli droebiTi nagebobebis an 

saxelmwifo interebisT DdasabuTebuli

imgvari xazovani nageboba, romelic ar

cvlis istoriul reliefsa da landSafts.

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

რეკომენდაციები



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

* 

damtkicebuli proeqti: 

gudauris sarekreacio teritoriis 

qalaqTmSeneblobiTi dokumentaciia -

generaluri gegma

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორია
საკვლევ არეალში *



ზოგადი დამცავი ზონები

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

არქეოლოგიური დაცვის ზონა

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა

განაშენიანების რეგულირების ზონა



არქეოლოგია



არქეოლოგიური დაცვის ზონა



არქეოლოგიური დაცვის ზონა

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ობიექტები

არქეოლოგიური დაცვის ზონა



არქეოლოგიური დაცვის ზონა

 SesaZlebelia mxolod tradiciuli sameurneo

saqmianoba;

 arqeologiuri saqmianoba;

არქეოლოგიური დაცვის ზონა
რეკომენდაციები



ზოგადი დამცავი ზონები

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

არქეოლოგიური დაცვის ზონა

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა

განაშენიანების რეგულირების ზონა



წკერე

ისტორიული განაშენიანების
დაცვის ზონა

წკერე



წკერე
ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა;

ზოგადი რეკომენდაცია:

ყველა ჰომოგენურ უბანში დასაშვებია,

მხოლოდ კონსერვაცია-რესტავრაცია.

შეზღუდულია ახალი მშენებლობა.

საძირკვლებზე შენობის განთავსება, უნდა

მოხდეს საპროექტო ადგილის საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული შესწავლის,

განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, სამშენებლო მასალისა და სხვა

მნიშვნელოვანი პარამეტრების

გათვალისწინებით.

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 36).



იუხო

ისტორიული განაშენიანების
დაცვის ზონა



იუხო
ზოგადი დამცავი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა;

ზოგადი რეკომენდაცია:

ყველა ჰომოგენურ უბანში დასაშვებია,

მხოლოდ კონსერვაცია-რესტავრაცია.

შეზღუდულია ახალი მშენებლობა.

საძირკვლებზე შენობის განთავსება, უნდა

მოხდეს საპროექტო ადგილის საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული შესწავლის,

განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, სამშენებლო მასალისა და სხვა

მნიშვნელოვანი პარამეტრების

გათვალისწინებით.

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 36).



მუღურე

ისტორიული განაშენიანების
დაცვის ზონა



მუღურე
ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა;

ზოგადი რეკომენდაცია:

ყველა ჰომოგენურ უბანში დასაშვებია,

მხოლოდ კონსერვაცია-რესტავრაცია.

შეზღუდულია ახალი მშენებლობა.

საძირკვლებზე შენობის განთავსება, უნდა

მოხდეს საპროექტო ადგილის საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული შესწავლის,

განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, სამშენებლო მასალისა და სხვა

მნიშვნელოვანი პარამეტრების

გათვალისწინებით.

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 36).



ქოროღო

ისტორიული განაშენიანების
დაცვის ზონა



ქოროღო

ზოგადი დამცვი ზონებიa

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა;

ზოგადი რეკომენდაცია:

ყველა ჰომოგენურ უბანში დასაშვებია,

მხოლოდ კონსერვაცია-რესტავრაცია.

შეზღუდულია ახალი მშენებლობა.

საძირკვლებზე შენობის განთავსება, უნდა

მოხდეს საპროექტო ადგილის საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული შესწავლის,

განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, სამშენებლო მასალისა და სხვა

მნიშვნელოვანი პარამეტრების

გათვალისწინებით.

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 36).



სვიანა-როსტიანი

ისტორიული განაშენიანების
დაცვის ზონა



ზოგადი დამცვი ზონები

სვიანა-როსტიანი

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა;

ზოგადი რეკომენდაცია:

ყველა ჰომოგენურ უბანში დასაშვებია,

მხოლოდ კონსერვაცია-რესტავრაცია.

შეზღუდულია ახალი მშენებლობა.

საძირკვლებზე შენობის განთავსება, უნდა

მოხდეს საპროექტო ადგილის საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული შესწავლის,

განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, სამშენებლო მასალისა და სხვა

მნიშვნელოვანი პარამეტრების

გათვალისწინებით.

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 36).



ზოგადი დამცავი ზონები

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

არქეოლოგიური დაცვის ზონა

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა

განაშენიანების რეგულირების ზონა



ზაქათკარი

განაშენიანების რეგულირების ზონა



ზაქათკარი

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების რეგულირების

ზონა

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია. ნაკლებად და საშუალოდ

ჰომოგენური უბნების შიგნით, შესაძლებელია

შევსება განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, მხატვრულ-არქიტექტურული

სახისა და სხვა პარამეტრების

გათვალისწინებით

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 38).



ბენიან-ბეგონი

განაშენიანების რეგულირების ზონა



ბენიან-ბეგონი
ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების რეგულირების

ზონა

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია. ნაკლებად და საშუალოდ

ჰომოგენური უბნების შიგნით, შესაძლებელია

შევსება განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, მხატვრულ-არქიტექტურული

სახისა და სხვა პარამეტრების

გათვალისწინებით

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 38).



ბეგოთკარი

განაშენიანების რეგულირების ზონა



ბეგოთკარი

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების რეგულირების

ზონა

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია. ნაკლებად და საშუალოდ

ჰომოგენური უბნების შიგნით, შესაძლებელია

შევსება განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, მხატვრულ-არქიტექტურული

სახისა და სხვა პარამეტრების

გათვალისწინებით

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 38).



გომურნი

განაშენიანების რეგულირების ზონა



გომურნი

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

ისტორიული განაშენიანების რეგულირების

ზონა

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია. ნაკლებად და საშუალოდ

ჰომოგენური უბნების შიგნით, შესაძლებელია

შევსება განაშენიანების საერთო მასშტაბის,

სტრუქტურის, მხატვრულ-არქიტექტურული

სახისა და სხვა პარამეტრების

გათვალისწინებით

(იხ. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

საქართელოს კანონი. მუხლი 38).



ბედონი

²

არსებული განაშენიანება



ბედონი

²

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

არ არის ზოგადი დამცავი ზონები

ზოგადი რეკომენდაცია:

ღირებული ძეგლებისა და ობიექტების

რესტავრაცია-კონსერვაცია კანონით

დადგენილი წესით.

საშუალოდ ჰომოგენური უბნის შიგნის,

სოფლის არსებული განაშენიანების კონტურში

შესაძლებელია განვითარება ისე, რომ

მაქსიმალურად მოხდეს სოფლისთვის

არსებული სტრუქტურის, ურბანული

ქსოვილისა და მორფოლოგიის შენარჩუნება.



ციხიანი

არსებული განაშენიანება



ციხიანი

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

არ არის ზოგადი დამცავი ზონები

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია საშუალოდ ჰომოგენურ უბანში

შესაძლებელია განაშენიანების განვითარება

ისე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს სოფლის

არსებული კომპაქტური სტრუქტურის და

შენობათა მორფოლოგიის შენარჩუნება.



შარმიანი

არსებული განაშენიანება



შარმიანი

ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

არ არის ზოგადი დამცავი ზონები

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -
რესტავრაცია



არახვეთი

²
არსებული განაშენიანება



არახვეთი

²
ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

არ არის ზოგადი დამცავი ზონები

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია საშუალოდ ჰომოგენურ და

ნაკლებად ჰომოგენურ უბნებში, შესაძლებელია

არსებული განაშენიანების როგორც

საცხოვრებელი და საკარმიდამო, ისე, სოფლის

სიცოცხლისუნარიანობისთვის საჭირო

ფუნქციებით განვითარება.



ქვეშეთი

²
არსებული განაშენიანება



ქვეშეთი

²
ზოგადი დამცვი ზონები

ძირითადი რეკომენდაცია:

არ არის ზოგადი დამცავი ზონები

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია საშუალოდ ჰომოგენურ და

ნაკლებად ჰომოგენურ უბნებში, შესაძლებელია

არსებული განაშენიანების როგორც

საცხოვრებელი და საკარმიდამო, ისე, სოფლის

სიცოცხლისუნარიანობისთვის საჭირო

ფუნქციებით განვითარება.



²

კაიშაურნი
(ნაწილობრივ ექცევა ზაქათკარის არეალში)



კაიშაურნი
(ნაწილობრივ ექცევა ზაქათკარის არეალში)

ზოგადი რეკომენდაცია:

უპირატესად ჰომოგენურ უბნ(ებ)ში -

რესტავრაცია საშუალოდ ჰომოგენურ უბანში

შესაძლებელია განაშენიანების განვითარება

ისე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს სოფლის

არსებული კომპაქტური სტრუქტურის და

შენობათა მორფოლოგიის შენარჩუნება.

მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მთლიანი

სოფლის შესწავლა



საერთო რეკომენდაციები

დამატებითი დამხმარე სამეურნეო დროებითი ნაგებობები:

რეკომენდებულია ის დამატებითი დამხმარე ნაგებობები, რომლებიც
თავისი სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალებით, ნაგებობის
მორფოლოგიით, მასშტაბით, მოცულობით, ნაგებობების ტიპით
თავსებადი იქნება სოფლის საერთო მხატვრულ-არქტიტეტურული და
ურბანულ-ლანდშაფტური ესთეტიკისათან.



საერთო რეკომენდაციები

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები:

რეკომენდებულია ის სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალა, რომლიც
აუთენტურია დასახლებისთვის.

მზიდი კონსტრუქციული სტრუქტურები უნდა დაპროექტდეს თითოეული
შენობის შესწავლის საფუძველზე, კონსერვაციის გეგმებისა და
საერთაშორისო სარესტავრაციო მეთოდოლოგიის შესაბამისად, კანონზე
დაყრდნობით.



საერთო რეკომენდაციები

ნასახლერების საძირკვლებზე ახალი შენობა-ნაგებობები:

საძირკვლებზე ახალი შენობის განთავსება, უნდა მოხდეს კანონის
შესაბამსიად, საპროექტო ადგილის საარქივო-ბიბლიოგრაფიული
შესწავლის, განაშენიანების საერთო მასშტაბის, სტრუქტურის, სამშენებლო
მასალისა და სხვა მნიშვნელოვანი პარამეტრების გათვალისწინებით.



ისტორიული დაცვის ზონაში:

რეკომენდებულია ნებისმიერი საინჟინრო-ინფრასტრუტურის გაყვენა
მოხდეს მიწაში მოწყობილ ცალკეულ-ან ინტეგრირებულ არხებში, ხოლო
ალტერნატიული ენერგიის გენერირების საშუალებები არ უნდა
არღვევდნენ ლანდშაფტის ვიზუალურ-ესთეტური იერსახეს და არ
ახდენდნენ ბუნებრივი განათების არეკვლას.

საერთო რეკომენდაციები

თანამედროვე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურაზე



რეგულირების ზონებში:

რეკომენდებულია ნებისმიერი საინჟინრო-ინფრასტრუტურის გაყვენა
მოხდეს მიწაში მოწყობილ ცალკეულ-ან ინტეგრირებულ არხებში, ხოლო
ალტერნატიული ენერგიის გენერირების საშუალებები არ უნდა
არღვევდნენ ლანდშაფტის ვიზუალურ-ესთეტური იერსახეს და არ
ახდენდნენ ბუნებრივი განათების არეკვლას.

საერთო რეკომენდაციები

თანამედროვე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურაზე



ისტორიულ ლანდშაფტის დაცვის ზონაში:

რეკომენდებულია ბუნებრივი ლანდშაფტის ძირითადი მახასიათებლების
შენარჩუნება და ისტორიული ლანდშაფტის სამმართლებლივად
რეგულირებადი წესების სრული დაცვა.

საერთო რეკომენდაციები

თანამედროვე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურაზე



არქეოლოგიური დაცვის ზონაში:

მხოლოდ არქეოლოგიური სამუშაოები და მათთან დაკავსირებული
ქმედებები.

საერთო რეკომენდაციები

თანამედროვე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურაზე



არაღირებულ განაშენიანების ტერიტორიებზე:

რეკომენდებულია შემუშავდეს ქალამშენებლური დოკუმენტაციის
ფორმირების დროს.

საერთო რეკომენდაციები

თანამედროვე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურაზე
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