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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-გრაფიკი



საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა

ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგ. გეგმა

მულტიმუნიციპალური დაგეგმარების გეგმა

გენერალური გეგმა

განაშენიანების გეგმა

განაშენიანების დეტალური გეგმა

ზედა 
დონე

ქვედა 
დონე

სივრცითი დაგეგმარების და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის იერარქია



საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა

ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგ. გეგმა

მულტიმუნიციპალური დაგეგმარების გეგმა

გენერალური გეგმა

განაშენიანების გეგმა

განაშენიანების დეტალური გეგმა

ზედა 
დონე

ისტორიულ-კულტურული 

საყრდენი გეგმა

სივრცითი დაგეგმარების და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის იერარქია
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ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმა

უძრავი ძეგლები და ობიექტები

ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემო

დამცავი ზონები

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა



15

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმა

ანალიტიკური ნაწილი

დასკვნები და რეკომენდაციები

საინფორმაციო ნაწილი

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა
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ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმა

კამერალური სამუშოები

საველე სამუშოები

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა
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ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმა

კვლევითი სტატუსის საყრდენი დოკუმენტი

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა
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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



იცავს:

• განაშენიანების სივრცით-არქიტექტურულ გარემოს

• განაშენიანების ტრადიციულ ფორმებს და იერსახეს

• აუთენტურ გეგმარებით სტრუქტრას და მის ფრაგმენტებს (მათ შორის: 
მორფოლოგია, მასშატებები, ხასიათი, სილუეტი, ეირსახე, ლანდშაფტი...)

• ავარიული და არაღირებული შენობა-ნაგებობების ჩანაცვლების მიდგომებს

• დეგრადირებული ურბანული ქსოვილის გაუმჯობესების მიდგომებს

• ისტორიულად არსებული შენობა-ნაგებობების აღდგენის მიდგომებს

• განვითარების შესაბამისობას:

- ისტორილად ჩამოყალიბებულ გარემოსთან

- განასენიანების ტრადიციულ ფორმებთან, სტრუქტურასთან,  
იესახესთან, მორფოლოგიასთან, მასშტაბებთან, ლანდშაფტთან...

დამცავი ზონები - ისტორიული განაშენიანების ზონა



იცავს:

• ისტორიული განაშენიანებას

• ისტორიულ ქუჩათა ქსელს

• აუთენტურ გეგმარებით სტრუქტრას და მის ფრაგმენტებს (მათ შორის: 
მორფოლოგია, მასშატებები, ხასიათი, სილუეტი, ეირსახე, ლანდშაფტი...)

• ცალკეულ ძეგლებსა და ობიექტებს

• ფონურ განაშენიანებას

• თანამედროვე/ახალი განვითარების შერწყმის ჰარმონიულობას

დამცავი ზონები - განაშენიანების რეგულირების ზონა



იცავს:

• ისტორიულ, კულტურულ, ეთეტიკურ ღირებულების ბუნებრივ, სასოფლო და
ყბანულ ტერიტორიებს

• ზონაში არსებულ ძეგლებს, ღირებულ ობიექტებს და აუთენტურ გარემოს

• ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ბუნებრივ გარემოს

• არამატერიალურ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ სივრცეებს

• ბუნებრივი ლანდშაფტის ცალკეულ ელემენტებს და ლანდშაფტების, როგორც
ინტეგრირებული ფენომენის, ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ტიპებს

• ისტორიულ და ტრადიციულ მიწათსარგებლობას

• ზონაში არსებული ძეგლებისა და ღირებული ობიექტების რეაბილიტაციის
მიდგომებს

• საზოგადოებრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის ნაგებობების ინტეგრირების
მიდგომებს

დამცავი ზონები - ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



იცავს:

• არქეოლოგიურ ძეგლებს

• კულტურულ ფენებს

• დაზვერილ და გამოვლენილ არქეოლოგიურ ობიექტებს და მიმდებარე ტერიტორიებს

• ტრადიციული სამეურნეო და სამეცნიერო-შემეცნებითი საქმიანობების მიდგომებს

დამცავი ზონები - არქეოლოგიის დაცვის ზონა



რა არის ხადა?



ბუნებრივი გარემო



ბუნებრივი გარემო



ბუნებრივი გარემო



ბუნებრივი გარემო



ბუნებრივი გარემო



ბუნებრივი გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



გარემო



ძეგლები და ობიექტები

ხედვის არეალების დაფარულობა



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



სამუშო ეტაები - ონტრაქტის მიხედვით

• საველე, კამერალური და 
იტელექტუალური რესურსების 
მობილიზაცია

• ტექნიკური დავალების დეტალიზაცია 
და განაწილება

• ისტ.კულტ.გეგმის პროექტის 
ადაპტირებული მოდელის შემუშავება და 
საბოლოო შედეგების წინასწარი 
მაკეტირება და ფორმატირება

• ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმის საბოლოო ანალიზისა და 
სინთეზის მიდგომა-პრინციპების 
იდენტიფიცირება

• ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმის ზონირების დეტალური 
პრინციპების დაკონკრეტება

• დეტალური სამოქმედო გეგმის 
დამუშავება

• დეტალური სამოქმედო გეგმის, 
ანალიზის, სინთეზის, ზონირებისა და 
რეკომენაციების მიდგომა-პრინციპების 
განხილვა (დამკვეთთან და 
დაინტერესებულ მხარეებთან)

• საწყისი ანგარიშის მომზადება და 
წარდგენა

საყრდენი მონაცემები



• საყრდენი ტოპო-გეოდეზიური 
სამუშოების განხორციელება

• საყრდენი საარქივო, ბიბლიოგრაფიული, 
კარტოგრაფიული და გეომონაცემების 
მობილიზება და დამუშვება

• საყრდენი კამერალური მოანცემების 
სისტემატიზაცია და შესწავლის 
დასრულება

• საველე-საინვენტარიზაციო სამუშოების 
მობილიზება და წარმოება

• საველე-საინვენტარიზაციო სამუშოების 
რევიზირება და ხარისხის კონტროლი

• საველე-საინვენტარიზაციო მონაცემების 
სისტემატიზაცია და საყრდენი 
კამერალურ მონაცემებთან ინტეგრირება

• კვლევის შედეგების საბოლოო 
ინტეგრირება და ერთიანი მონაცემთა 
ბაზის შექმნა

• კონსულტაცია დაინტერესებულ 
მხარეებთან

• შუალედური ანგარიშის მომზადება და 
წარდგენა

• განხილვის შედეგების მიღება და 
შუალედურ ანგარიშში 
ასახვა/გათვალისწინება

დაფარვითი ინვენტარიზაცია და საველე დარგობრივი კვლევები



• კვლევის შედეგების სივრცით-
კარტოგრაფიული და გის-ანალიზი

• კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული 
თემატური საყრდენი და ანალიტიკური 
კარტოგრაფიული მასალის (თემატური 
რუკები) შექმნა

• კვლევის ობიექტების (ნაგებობები, 
არეალები, სივრცეები) სააღრიცხვო 
დოკუმენტაციის (ბარათები, ბაზები, 
ანოტაციები, განმარტებები) შექმნა

• დამცავი ზონების პროექტზე მუშაობა

• კვლევის ერთიანი ანგარიშის ფორმირება, 
პრეზენტაცია-დემონსტრაცია და 
განხილვეა (დამკვეთთან და 
დაინტერესებულ მხარეებთან)

• განხილვების შედეგების ანალიზი, 
კვლევის შედეგების კორექტორება-
მოდიფიცირება და საბოლოო კვლევის 
ანგარიშის წარდგენა

• კონსულტაცია დაინტერესებულ 
მხარეებთან

• საბოლოო ანგარიშის სამუშაო ვერსიის 
მომზადება და წარდგენა

მონაცემების დამუშვება ინეგრირებული ანალიზი



სამუშო ეტაები - ონტრაქტის მიხედვით
• ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის ფორმატის დაზუსტება

• ზოგადი დამცავი ზონების პროექტის 
დაზუსტება

• საბოლოო ანალიზისა და სინთზეის 
მიდგომების, პრინციპების და 
ალგორითმების დაზუსტებული 
იდენტიფიცირება

• ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 
გეგმისა და ზოგადი დამცავი ზონების 
პრინციპების საბოლოო დაზუსტება

• ანალიტიკური და სინთეზური 
გეომონაცემთა ბაზების დამუშავება

• ანალიტიკური და სინთეზური 
გრაფიკული ნაწილის დამუშავება

• ანალიტიკური და სინთეზური 
ტექსტური ნაწილის დამუშავება

• განხილვის შედეგების მიღება და 
საბოლოო ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში 
ასახვა/გათვალისწინება

• კონსულტაცია დაინტერესებულ 
მხარეებთან

• დარგობრივი და კომპლექსური 
რეკომენდაციების დამუშვება

• საბოლოო ანგარიშის მომზადება და 
წარდგენა

• განხილვის შედეგების ასახვა და 
საბოლოო დოკუმენტის ფორმირება

ისტ.კულტ გეგმის მომზადება



საკვლევი არეალი და სოფლები

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

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



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

შენობა-ნაგებობიოსთვის



საველე ბარათი

არქეოლოგიური ობიექტეისთვის



არაღიარებული ობიექტებისთვის

საველე ბარათი



კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სარეკომენდაციო 
ობიექტები

სოფელი
კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი

კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტი

კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი

(სარეკომენდაციო)

კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტი

(სარეკომენდაციო)

წკერე 6 0 9 43

მუღურე 0 0 16 6

ბენიან-ბეგონი 4 0 6 6

ბეგოთკარი 1 0 6 5

იუხო 1 0 6 13

ქოროღო 7 0 6 9

გომურნი 0 0 3 4

სვიანა-როსტიანი 1 0 9 14

შარმიანი 0 0 4 7

ციხიანი 0 0 0 7

კაიშაურნი 0 0 3 21

ზაქათკარი 1 0 4 11

ბედონი 1 0 1 11

ზედა ბედონი 1 0 0 2

ქვეშეთი 0 0 7 8

არახვეთი 13 0 2 10

მიდელაურთა 1 0 1 3

სეფე 0 0 1 2



• 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



გ ე ო ლ ო გ ი ა  

ვულკანური ქანების გაშიშვლება კაიშაურის პლატოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი კიდეზე 
(მდ. ხადისწყლის ხეობის მარჯვენა მხარე). 

 
მეოთხეული სისტემის ანდეზიტურ-

დაციტური შედგენილობის სუბალპური 

ვულკანიტები 

 ბერიასული და ვალანჟინური 

სართულები (ქვედა ცარცი). კლასტურ-

კირქვული ფლიში. პელაგური 

მერგელები, კირქვები, მერგელოვანი 

თიხების ფიქლები (მლეთის წყება) 

 კიმერიჯული და ტიტონური 

სართულები (ზედა იურა). კლასტურ-

კირქვული, იშვიათად ქვიშაქვა-

გრაველიტური ტურბიდიტები, 

პელაგიური თიხიანი კირქვები, 

მერგელები და არგილიტები, ზოგან 

ოოლითური კირქვები (დუმაცხოს და 

წიფორის წყებები). 

 ოქსფორდული სართულის ზედა 

ქვესართული (ზედა იურას ქვედა 

სართული). კლასტურ-კირქვული 

ფლეში: კლასტურ-კირქვული და 

ქვიშაქვა-ალევრითული ტურბიდიტები, 

პელაგიური მერგელები და თიხები 

(კასარის წყება). 

 შეცოცება 

 

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა



რ ე ლ ი ე ფ ი

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა

მდ. ხადისწყლის ხეობის გასწვრივი პროფილი

H, m

12 00011 00010 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 0000

H
, m

2 900

2 800

2 700

2 600

2 500

2 400

2 300

2 200

2 100

2 000

1 900

1 800

1 700

1 600

1 500

1 400



საკვლევი ტერიტორიის ჰიდროქსელი

ჰ ი დ რ ო ქ ს ე ლ ი

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა



მთა-მდელოს ნიადაგის ბუნებრივი გაშიშვლება (ს. წკერეს 
ჩრდილო-დასავლეთით)

ნიადაგსაფარი ხადას ხეობაში მწირი 
და  პრიმიტიულია. ტერიტორიის 
უდიდესი ნაწილი მთა-მდელოს 
კორდიან და პრიმიტიულ ნიადაგებს 
უკავია.

ტყის ზონის ქვედა სარტყელი ყომრალ 
ნიადაგებს უკავია. მდინარეთა 
ხეობების ძირებზე ალუვიური 
ნიადაგია.  მაღალმთიან ადგილებში 
ნიადაგი არ გვხვდება. აქ კლდოვანი 
ზედაპირები ან გამოფიტვის ქერქია 
გაბატონებული. მწირ ნიადაგებზე 
ადგილობრივებს ძირითადად 
კარტოფილი მოჰყავთ.

ნ ი ა დ ა გ ე ბ ი

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა



საკვლევი ტერიტორიის ტყის საფარი

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა

მ ც ე ნ ა რ ე უ ლ ი  ს ა ფ ა რ ი
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ხადას ხეობაში წარმოდგენილია 
ძირითადად საშუალო და მაღალმთის 
ლანდშაფტები. 

დეკა სუბალპურ მდელოს ბალახებში

ტყისა და მდელოს საზღვარი

ლ ა ნ დ შ ა ფ ტ ე ბ ი

ბუნებრივი გარემოს და ლანდშაფტის კვლევა
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ფოკუს ჯგუფების შემადგენლობა

ფოკუს 

ჯგუფების 

რაოდენობა

1

ქვეშეთის თემის 13 სოფლის მაღალი სოციალური კაპიტალის მქონე/გადაწყვეტილების მიმღები პირები

(დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები, სოფლების გამგებლები, ინტელიგენციის

წარმომადგენლები)

1

2 ქვეშეთის თემის 13 სოფლის სოფლის საშუალო და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წარმომადგენლები 1

3
ადამიანები, რომლებიც ეწევიან ბიზნეს საქმიანობას (სოფლის მეურნეობის, მომსახურების და სხვ.

სფეროებში) ქვეშეთის თემში
1

4
ადამიანები, რომლებსაც ბიზნეს საქმიანობას არ ეწევიან, თუმცა, ამის მზაობა და სურვილი გააჩნიათ

ქვეშეთის თემში
1

5 ქვეშეთის თემის ახალგაზრდობა (18–29 წლის) 1

სოციოლოგიური კვლევა





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

ლანდშაფტი

დაბალი ღირებულების ლანდშაფტი

ნაკლებად ღირებული ლანდშაფტი

უმნიშვნელო ღირებული ლანდშაფტი

საშუალო ღირებული ლანდშაფტი

მნიშვნელოვანი ღირებული ლანდშაფტი

მაღალი ღირებული ლანდშაფტი



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

კულტურული მემკვიდრეობის (არსებულუი/რეკომენდირებული) 
ინდივიდუალური დაცვის არეალები



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა



ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის 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



კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები

წკერე



ჰომოგენური უბნები

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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



იუხო

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



მუღურე

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ქოროღო

ჰომოგენური უბნები



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



სვიანა-როსტიანი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



სვიანა-როსტიანი

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ზაქათკარი

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ბენიან-ბეგონი

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ბეგოთკარი

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



გომურნი

ჰომოგენური უბნები



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).



საკვლევი არეალის სხვა სოფლები



ბედონი

²

არსებული განაშენიანება



ბედონი

²

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ბედონი

²

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ციხიანი

ჰომოგენური უბნები



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

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



შარმიანი

ჰომოგენური უბნები



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
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



არახვეთი

²
ჰომოგენური უბნები



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
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



ქვეშეთი

²
ჰომოგენური უბნები



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)

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
და ობიექტები



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



მსოფლიო ანალოგები
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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





სარო, ჯავახეთი



გოსტუსა, სერბეთი



კონდახსაზოვების სახლი, თბილისი



gmadlob yuradRebisTvis


