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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან 

არსებული 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია (UWSCG) 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

კონცეფციის შემუშავება და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები 
 

ლოტი ბ: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 

(საკრებულო) ყაზბეგი 
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ბერლინი – გერმანია 

წამყვანი კომპანია 

 სარაგოსა – ესპანეთი 

JV პარტნიორი 

 თბილისი - საქართველო 

JV პარტნიორი 

 

 

 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 2 

 

თავფურცელი და ძირითადი მონაცემები პროექტის შესახებ 

 

პროექტის სახელწოდება კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოს დაცვისა და 

ტურიზმის განვითარებისთვის 

ლოტი ბ: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი - ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

მომსახურების 

ხელშეკრულების ნომერი 

INPRO 40008 

დამკვეთი / PEA საქართველოს რესპუბლიკა 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინიტრო (MRDI) 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 

(UWSCG) 

ქ-ნი ეკატერინე გალდავა (UWSCG-ის დირექტორი) 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.76ბ, თბილისი, საქართველოს რესპუბლიკა 

 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია 

გერმანიის რეკონსტრუქციისა და  განვითარების საკრედიტო 

ბანკი 

ქ-ნი ალერო აგბოგორომა – პროექტის ხელმძღვანელი 

ბ-ნი დიტერ იაკობი - უფროსი ინჟინერი 

კონსულტანტი p2m berlin GmbH (წამყვანი კომპანია) 

ჰუტენშტრასე 34/35, 10553 ბერლინი, გერმანია 

და 

IDOM (JV პარტნიორი) 

ედუარდო იბარა 6, 50009 სარაგოსა, ესპანეთი 

და 

PMCG (JV პარტნიორი) 

აღმაშენებლის გამზ. 61, მე-4 სართული,  თბილისი, 0102, 

საქართველო 

 

ანგარიშის ტიპი დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 3 

 

IDOM (JV პარტნიორი) 

 
 

არქიტექტორი  ედუარდო არაგუესი  

 

 

ქვეკონტრაქტორი: 

 

გის და დზ საკონსულტაციო  

ცენტრი „გეოგრაფიკი“  

    

 

 

დირექტორი გიორგი გოცირიძე  

დამფუძნებელი  მალხაზ ხურციძე 

 

პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი გოცირიძე  

პროექტის კოორდინატორი, არქიტექტორი მარიამ ადუაშვილი  

 

ექსპერტები: 

მთავარი ქალაქმგეგმარებელი ირაკლი ჟვანია  

ქალაქმგეგმარებელი პაპუნა ძიძიგური  

ქალაქმგეგმარებელი ანა გულისაშვილი  

გარემოს დაცვის სპეციალისტი თამარ ბაკურაძე  

გარემოსდაცვითი შეფასების სპეციალისტი მამუკა გვილავა  

გეოგრაფი, გის-სპეციალისტი თინა ჯანელიძე  

ინფრასტრუქტურის ინჟინერი ცოტნე გიორგაძე  

კადასტრის სპეციალისტი ელენე ბლიაძე  

გეოგრაფი შოთა ფხაკაძე  

ფოტოგრამმეტრისტი დიანა ბოტკოველი  



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 4 

 

დამოუკიდებელი ექსპერტები:  

არქიტექტორი-ურბანისტი ვლადიმერ ვარდოსანიძე    

ხელოვნებათმცოდნე თათია ღვინერია  

ტურიზმის სპეციალისტი ვანო ვაშაყმაძე  

 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 5 
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კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 6 

 

ფონური ინფორმაცია 

ამჟამად, დაბა სტეფანწმინდას არ გააჩნია ქალაქთმშენებლობითი გეგმა(ები) და დაბის 

ფუნქციური ზონირება სტიქიურად ყალიბდება. დაბის შემდგომი განვითარება 

ქალაქთმშენებლობითი გეგმ(ებ)ის გარეშე დიდ პრობლემებს აწყდება. აქედან გამომდინარე, 

დაბა სტეფანწმინდის საზღვრებში ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის სრული პაკეტის 

შემუშავება გადაუდებელი ამოცანაა.  

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) შემუშავება აუცილებელია, 

რათა განისაზღვროს დასახლებული ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების 

ძირითადი პარამეტრების, კეთილმოწყობის, გარემოსა და უძრავი კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის სივრცით-ტერიტორიული პირობები, სატრანსპორტო, საინჟინრო და 

სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე ეკონომიკური განვითარების სივრცითი ასპექტები 

და განსახლების ტერიტორიული საკითხები. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან 

არსებულმა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“  - შემდეგში 

„დამქირავებელმა“ 2017 წელს, შეაფასა პროგრამა: 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოს დაცვისა და ტურიზმისთვის  

საკონსულტაციო მომსახურება  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის საჭირო კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის კონცეფციისა და მასთან დაკავშირებული ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევების შემუშავებაში 

ლოტი-ბ: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 

(საკრებულო) ყაზბეგი - შემდგომში „პროექტი“. 

 

პროექტის განხორციელების მიზნით, დაარსდა სამი კვალიფიციური კომპანიის: შპს  p2m 

berlin (p2m)-ის, IDOM (IDOM)-ისა და პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის 

(PMCG) ასოციაცია, შემდგომში „კონსულტანტი“.  

კონსულტანტმა ჩამოაყალიბა პროექტის მრავალპროფილური გუნდი, რომელიც 

დაკომპლექტებულია სამივე კომპანიის ექსპერტებით და აერთიანებს მნიშვნელოვან 

პროფესიულ გამოცდილებასა და ტექნიკურ ცოდნას ამ პროექტისთვის საჭირო ყველა 

შესაბამის სფეროში, როგორიცაა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების მომზადება, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასებები და შესაძლებლობების 

განვითარების შეფასება, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჩათვლით. 

პროგრამა „კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისთვის“ - ლოტი ბ“ 

ორიენტირებულია ყაზბეგის ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში არსებულ 4 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 7 

 

დასახლებაზე: სტეფანწმინდა, გერგეთი, გველეთი და ცდო. წინამდებარე პროგრამის 

ფარგლებში, თანხები უზრუნველყო გერმანიამ KfW-ის საშუალებით. 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებას1, წინ უძღოდა წინასაპროექტო კვლევა 

და ხედვა (კონცეფცია), სადაც წარმოდგენილი იყო დაბა სტეფანწმინდის არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი იდეები. 

თუმცა, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული ახალი გარემოებების გამო, 

აუცილებელი გახდა დოკუმენტაციის ადაპტირება ახალ რეგულაციებთან, რამაც ასევე 

გამოიწვია სამუშაოს მოცულობის ცვლილება. 

ზემოხსენებული პროექტის ფარგლებში ახალი კანონმდებლობის (საქართველოს სივრცის 

დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი (საქართველოს 

კანონი, N3213-რს), სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების 

წესი (დადგენილება N260), ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 

ძირითადი დებულებები (დადგენილება N261)) შესაბამისად, კომპანია გეოგრაფიკი იდომთან 

თანამშრომლობით ამუშავებს დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციას 

(განაშენიანების გეგმას). 

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) შედგება 2 ეტაპისაგან:  

 დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია და სკოპინგის ანგარიში; 

 

აღნიშნული ეტაპი მოიცავს დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის 

შემუშავებისთვის მოსამზადებელი კვლევისა და ხედვის დოკუმენტაციას მოქმედი 

ქალაქთმშენებლობითი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი 

შეფასება. 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის 

(განაშენიანების გეგმა) პარალელურად, კომპანია „გეოგრაფიკის“ მიერ, მუშავდება ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტისა და მასში შემავალი თემების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის 

დოკუმენტაცია. ეს პროცესი კოორდინირებულად მიმდინარეობს, რაც იძლევა ამ ორი 

დოკუმენტის თავსებადობის საშუალებას (მათ შორის საპროექტო გადაწყვეტების კუთხით). 

დაბა სტეფანწმინდის კონცეფციის წარმოდგენილი ხედვები და გადაწყვეტები 

შესაბამისობაშია და თავსებადია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმვის ხედვებთან/გადაწყვეტებთან. 

                                                 

1 პროექტის ფარგლებში შემუშავდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ვერსია 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 8 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

(საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

კოდექსი, სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესი) და 

მოიცავს: 

დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფციას: 

 საბაზისო რუკაზე დამუშავებული ტერიტორიათა განვითარების/გამოყენების 

გრაფიკული მონახაზი და მისი ტექსტური ანოტაცია; 

 ალტერნატიული გადაწყვეტის ვარიანტები; 

 დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის შემუშავებისთვის 

მოსამზადებელი კვლევა და ხედვა (მათ შორის საბაზისო მონაცემთა მატრიცა). 

ასევე, ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციას თან ერთვის სკოპინგის ანგარიში. 

 

 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 9 

 

განაშენიანების გეგმის კონცეფცია და მისი ალტერნატივები 

სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფციისთვის შემუშავდა სამი სხვადასხვა 

ალტერნატივა. შემოთავაზებული სამი მოდელი საშუალებას მისცემს ჩართულ 

მხარეებს განიხილონ ალტერნატივები და შეჯერდნენ დაბის სამომავლო 

განვითარების საუკეთესო და მისაღებ გზაზე.  

სტეფანწმინდის შემთხვევაში, დაბის სამომავლო ხედვისთვის, სოციო-ეკონომიკური 

და გეგმარებითი კუთხით გამოიკვეთა ძირითადი მიმართულებები და საკითხები, 

რომლებიც მისი მდგრადი განვითარებისთვის ჩაითვალა სწორ და მართებულ 

მიდგომად. ეს ძირითადი ასპექტები საერთოა სამივე ალტერნატივის შემთხვევაში. 

ამგვარ საფუძვლებს წარმოადგენს ისეთი პრინციპები, როგორიც არის 

სტეფანწმინდის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ძირითადად ტურიზმისა 

და მომსახურების სფეროს საშუალებით; ასევე ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისა 

და აგრარული მიწების შენარჩუნება; კულტურული მემკვიდრეობის გაფრთხილება 

და კულტურული ლანდშაფტის დაცვა; შესაბამისი სოციალური და საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება 

და ლანდშაფტის დაცვა; გეო-საფრთხეების გათვალისწინება და ადამიანის 

სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; მიმზიდველი ურბანული გარემოს 

შექმნა როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ვიზიტორებისთვის; ადამიანის 

მასშტაბზე მორგებული ურბანული დიზაინი და საზოგადოებრივი სივრცეები; 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა შესაბამისი სპორტული, გამაჯანსაღებელი და 

ფეხით მოსიარულეზე მორგებული ინფრასტრუქტურით; ისეთი სამშენებლო 

პარამეტრების დაწესება, რომლებიც არ გამოიწვევს სიმჭიდროვის გონივრულ 

ზღვარს ზემოთ გადაცილებას, საცხოვრებელი გარემოს დეგრადაციასა და ღირებულ 

ბუნებრივ ლანდშაფტზე ხედების დაფარვას. 

 

ალტერნატივა 1 

ეს ალტერნატივა, ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, პირველ 

რიგში გულისხმობს, რუსეთის ფედერაციის საზღვართან დამაკავშირებელი 

საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის გადატანას მდინარე თერგის მეორე მხარეს. ეს 

დაბა სტეფანწმინდას აარიდებს სატრანზიტო ნაკადებს და მის ცენტრალურ მოედანსა 

და საგზაო ღერძს განტვირთავს საკმაოდ ინტენსიური საავტომობილო 

მოძრაობისაგან. ასევე, გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას გამონაბოლქვის, 

მტვრისა და ხმაურის თვალსაზრისით, გამოათავისუფლებს სივრცეებს, რომლებიც 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 10 

 

გამოყენებული იქნება ფეხით სასიარულო ზონების შესაქმნელად, რაც თავის მხრივ, 

ხელს შეუწყობს მიმზიდველი ცენტრალური ნაწილის ჩამოყალიბებას, სადაც 

განვითარდება სავაჭრო, კულტურული თუ სარეკრეაციო ფუნქციები. 

სტეფანწმინდის სამხრეთ შესასვლელიდან ცენტრალურ მოედნამდე მოეწყობა 

ბულვარი, სადაც იქნება ტროტუარები გამწვანების ზოლებით, მოსასვენებელი 

სკამები, ველო-ბილიკი და ორივე მიმართულებით თითო ზოლი შიდა 

საავტომობილო მოძრაობისთვის, შეზღუდული სიჩქარით.  

ცენტრალური მოედნიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიისკენ მიმავალი გზა 

გადაიქცევა ფეხით სასიარულო ზონად. აქ თავმოყრილია სხვა საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ობიექტებიც: სავაჭრო, ადმინისტრაციული და კულტურული 

ფუნქციებით - მაღაზიები, ფოსტა, მუზეუმი, ეკლესია და ა.შ. ეს მონაკვეთი ასევე 

წარმოადგენს დასახლების ცენტრს, რომელიც ფეხით მოსიარულეებზე მორგების 

შემდეგ კიდევ უფრო გამოცოცხლდება და გაიზრდება მისი მიმზიდველობა 

ტურისტებისა და მოსახლეობისთვის. თერგისკენ დახრილ ციცაბო ფერდზე 

მოეწყობა გადაკიდებული გადასახედი, საიდანაც თვალწარმტაცი ხედი იშლება 

გერგეტის სამებასა და მყინვარწვერზე. აქ ასევე შესაძლებელი იქნება დროებითი 

სცენის დამონტაჟება სახალხო ზეიმების, გამოსვლებისა და კულტურული 

ღონისძიებებისთვის. ფეხით სასიარულო ზონასა და მდინარეს შორის მოეწყობა 

გამწვანებული სივრცე ბილიკებითა და სკამებით, რომელიც დაიწყება გერგეტთან 

დამაკავშირებელი ხიდიდან, სადაც ასევე დაგეგმილია გერგეტში გადასასვლელი 

ხიდის მოწყობა ფეხით მოსიარულეებისთვის, და გაგრძელდება ყუროსწყალის 

ხევამდე. ეს ხევი წარმოადგენს ბუნებრივ საზღვარს დაბის ჩრდილოეთით. 

ყუროსწყალს ახასიათებს პერიოდული წყალმოვარდნა, შესაბამისად ხევის პირზე 

ტერიტორია ცარიელი იყო განაშენიანებისაგან. უსაფრთხოების გამო, აქ მხოლოდ 

სასოფლო-სამეურნეო მიზნით მიწის გამოყენებაა დაშვებული, რისთვისაც 

მონიშნულია შესაბამისი არეალი. 

ფეხით სასიარულო ზონა და მის ზემოთ, აღმოსავლეთისკენ სასაფლაომდე არეალი 

წარმოადგენს, სტეფანწმინდის ისტორიულ ნაწილს, სადაც მდებარეობს 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები, რომლებიც შესაბამისი მოვლის, დაცვისა 

და რესტავრაციის შემთხვევაში იქცევიან მიზიდულობის კერად. 

ამგვარად, დაბის ბირთვს წარმოადგენს ცენტრის ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

არეალი, რომელიც მოიცავს მთავარ მოედანს, მდინარისპირა პარკს, საზოგადოებრივ 

სივრცეებს ბუნებრივ ლანდშაფტზე ხედებით და საზოგადოებრივი დანიშნულების 

შენობებს. 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 11 

 

სტეფანწმინდის სამხრეთ შესასვლელიდან ცენტრალურ მოედნამდე ღერძად მდებარე 

ბულვარის დასავლეთ, თერგისკენ მხარეს, ცენტრისკენ მიმართულებით, უკვე დაბის 

განაშენიანებულ ნაწილში, ერთმანეთს მიყოლებით ენაცვლება: კომერციული 

დანიშნულების ზოლი, სადაც სამომავლოდ განვითარდება შესაბამისი ობიექტები 

სავაჭრო, საქმიანი და საოფისე დანიშნულებებით; ავტოსადგური, რომელიც 

მოემსახურება სტეფანწმინდასთან დამაკავშირებელ სამგზავრო ავტობუსებს. 

ავტოსადგურში საქალაქთაშორისო ავტობუსები მოხვდებიან დაბის სამხრეთ 

მხრიდან, სტეფანწმინდაში  ამჟამად არსებული შესასვლელი გზიდან, რომელიც 

გადაიქცევა ბულვარად, სადაც ავტოტრანსპორტის სამოძრაო სიჩქარე იქნება 

შეზღუდული 30 კმ/სთ-მდე. მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, იქნება 

ეს საქალაქთაშორისო ავტობუსები თუ მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებთან 

დამაკავშირებელი მიკროავტობუსები, დაშვებული იქნება ბულვარში სამხრეთ-

ჩრდილოეთის მიმართულებით მოძრაობისას მარცხნივ მოხვევა ავტოსადგურში 

შესასვლელად. ეს სრულიად დასაშვებია, რადგან  სამგზავრო ავტობუსების მოძრაობა 

დღის განმავლობაში მცირეა და მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაშიც კი, მათი 

სიხშირე საათში არ აღემატება ერთს. 

ავტოსადგურში შესვლამდე, ავტობუსებს ექნებათ გაჩერება დაბის შესასვლელში 

განთავსებულ სატრანსპორტო კვანძთანაც, სადაც მოწყობილია დიდი ავტოსადგომი 

და აქ შესაძლებელი იქნება ჩამოსულებს დახვდნენ კერძო ავტომობილით, ან ისინი 

ისარგებლებენ ტაქსის მომსახურეობით.  

შუა ნაწილში თავმოყრილია სპორტული და სხვა სოციალური დანიშნულების 

ინფრასტრუქტურა - სტადიონი, სპორტული დარბაზი, საავადმყოფო, იუსტიციის 

სახლი. უშუალოდ ცენტრალურ მოედანს ემიჯნება პარკი.  

გზის მეორე მხარეს, დაბაში შესვლისთანავე პირველი გვხვდება სტეფანწმინდის 

საპროექტო სატრანსპორტო არეალი, რომლის შემდეგაც მოწყობილია ავტოსადგომი, 

მას მოსდევს საპარკო ზოლი და შემდეგ საწვავის გასამართი სადგური. 

სატრანსპორტო არეალისა და ავტოსადგომის მომიჯნავედ, აღმოსავლეთით 

განთავსებულია საბაგირო გზის სადგური, რომელიც სტეფანწმინდას აკავშირებს 

ყუროს მთასთან. ეს საბაგირო იქცევა მეტად პოპულარულ და საინტერესო 

ატრაქციად, რომლის საშუალებითაც ვიზიტორები მოხვდებიან ყუროს მთის 

მწვერვალთან ახლოს, 3700-მდე მეტრის სიმაღლეზე, საიდანაც იშლება საოცარი 

ალპური ლანდშაფტი, მყინვარწვერზე ხედის ჩათვლით.  



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 12 

 

 
ილ.  1. ყუროს საბაგირო (კონცეფცია) 

     
ილ.  2. ყუროს საბაგირო (კონცეფცია); ხედი მყინვარწვერზე; 

საბაგიროს ზედა სადგურზე შესაძლებელია განთავსდეს ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის მცირე ობიექტები (გადმოსახედი, კაფე-რესტორანი). საბაგიროს 

ზედა სადგურიდან საცოცი ბილიკით შესაძლებელი იქნება მოხვედრა ყუროს (4071 მ) 

და ყუროს ქედის სხვა მწვერვალებზე, ასევე ყაზბეგის ეროვნული პარკის 

ტერიტორიაზე ხდეს ხეობაში, პარაგლიდინგის, საფეხმავლო და სკი-ტურების 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 13 

 

ტურისტულ არეალში, სადაც გადის ტურისტული მარშრუტი - ჯუთა - ხდეს ხეობა - 

დარიალი. 

 
ილ.  3. ყუროს საბაგირო (კონცეფცია);  

საბაგიროს სიგრძე იქნება დაახლოებით 4300 მ, ვერტიკალური ვარდნა 1800 მ. 

ანალოგებად შესაძლებელია მოვიყვანოთ, შამონის (საფრანგეთი) და ცუგშპიცეს 

(გერმანია) საბაგიროები, რომლებსაც მგზავრები აყავს 3000 მ-ის ზემოთ განლაგებულ 

უმაღლეს მწვერვალებზე, საიდანაც შესაძლებელია ალპური მთების თვალწარმტაცი 

ხედებით ტკბობა.   

   

ილ.  4. შამონი      ილ.  5. ცუგშპიცე 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 14 

 

საბაგიროს სადგურსა და საპროექტო სატრანსპორტო არეალს შორის მოქცეულია 

გამწვანებული ტერიტორია, რომელიც საპარკე ზოლის გაგრძელებას და აღნიშნულ 

ორ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას შორის მწვანე ბუფერულ ზონას 

წარმოადგენს, რაც ასევე კომფორტს უქმნის ვიზიტორებს.  

ავტოგასამართი სადგურის შემდეგ ცენტრამდე მდებარე ზოლი ასევე კომერციული 

ფუნქციების მატარებელი არეალია, თუმცა აქ ასევე მდებარეობს პოლიცია, 

სასამართლო, ასევე უკვე თავმოყრილია ტურისტების მომსახურე ფუნქციებიც - 

საოჯახო სასტუმრო, კვების ობიექტები, სამთო აღჭურვილობის მაღაზიები და 

გაქირავება.  

ამგვარად სტეფანწმინდაში შესასვლელი მთავარი გზა გადაქცეულია მიმზიდველ 

ბულვარად, რომლის ორივე მხარეს განვითარებულია საზოგადოებრივი ფუნქციები - 

საჯარო და ჯანდაცვის დაწესებულებები, სატრანსპორტო, სარეკრეაციო, სპორტული 

და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ამ არეალში შენობების მაქსიმალური 

სართულიანობა განისაზღვრება 3 სართულით და მანსარდით. 

სტეფანწმინდის ძირითადი განაშენიანებული ნაწილი, რომელიც დასავლეთის 

ორიენტაციის ფერდზეა შეფენილი, დაყოფილია საცხოვრებელი და სასტუმრო 

დატვირთვის არეალებად. დაბის შუა, ყველაზე დიდი ნაწილი, რომელიც 

ძირითადად ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებით არის განაშენიანებული, 

განსაზღვრულია, როგორც საცხოვრებელი არეალი, სადაც ასევე დაშვებულია 

საზოგადოებრივი და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები, სარეკრეაციო 

სივრცეები, საგანმანათლებლო და საკულტო ნაგებობები, სავაჭრო და 

საყოფაცხოვრებო ობიექტები, საოჯახო სასტუმროები. ამ არეალში უმეტესწილად 

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლებია და შენობების მაქსიმალურ 

სართულიანობად დადგენილია 2 სრული სართული მანსარდით. აღნიშნული 

სიმაღლის შეზღუდვა დადგენილია, განაშენიანების სიმჭიდროვიდან და გერგეტსა 

და მყინვარწვერზე ხედის დაცვიდან გამომდინარე, რაც მნიშვნელოვანია როგორც 

ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტული სეგმენტისთვის. 

დაბის ზედა ნაწილი წარმოადგენს, სასტუმროების არეალს და ამ დატვირთვით 

განვითარებისთვის არის გამიზნული. აქ უკვე მდებარეობს, მოზრდილი 

სასტუმროები, საჯარო სკოლა, საპატრიარქოს გიმნაზია-პანსიონი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობა და სამეცნიერო-კვლევითი ბაზა. აქ შენობების 

მაქსიმალური სართულიანობა განისაზღვრება 4 სართულით და მანსარდით. 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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სოფელი გერგეტი წარმოადგენს, სამოსახლო არეალს  საცხოვრებელი სახლებით და  

სასოფლო-სამეურნეო ფუნქციებით. აქ ასევე განსაზღვრულია, სხვადასხვა 

საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებიც. გამოყოფილია 

სოფლის ისტორიული ბირთვი. სოფელი გარშემორტყმულია სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების ტერიტორიებით. მის ცენტრში მდებარეობს, საგანგებო და სამაშველო 

სამსახურების შენობები, რომელსაც ცენტრალურ მაგისტრალამდე ემიჯნება დიდი 

პარკი. პარკის უკან მდებარეობს ავტოსადგომი. აქვე დაგეგმილია, მიწისქვეშა 

ფუნიკულიორის ქვედა სადგური, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს სამების 

ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიასთან. მსგავსი სატრანსპორტო საშუალება ბევრგან 

გვხვდება ალპებში და იგი ამცირებს სამანქანო მიმოსვლას, რაც განტვირთავს 

საავტომობილო მოძრაობას ბუნებრივი ლანდშაფტის გარემოში და აუმჯობესებს 

ეკოლოგიურ მდგომარეობას2. ის უზრუნველყოფს, მგზავრების უფრო ეფექტიან 

გადაყვანას და თავიდან აგვარიდებს, დიდი რაოდენობით საავტომობილო-

სატრანსპორტო საშუალებების თავმოყრას, კულტურული მემკვიდრეობის 

ადგილთან უშუალო სიახლოვეს და კულტურული ლანდშაფტის მქონე გარემოში.  

მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში გერგეტის სამების მონასტრამდე, სამთო 

ქოხ - ,,ალტი-ჰატამდე“, მყინვარ გერგეტამდე, სამთო ქოხ ,,ბეთლემამდე“, მთ. 

ორწვერის მწვერვალამდე, მაილის მყინვარულ პლატომდე და მთ. მყინვარწვერის 

მწვერვალამდე ვიზიტორთა ნაკადების ზრდა  აქტუალურს ხდის შესაბამისი 

გამტარობის, ეფექტიანი მობილობისა და გარემოსთან ადეკვატურად 

ინტეგრირებული საინჟინრო-ტექნიკური გადაწყვეტების მიგნებას, რაც ვერ მოხდება 

არსებული საავტომობილო გზის გაფართოებით, დამატებითი საპარკინგე 

ადგილების გაჩენით, საჰაერო-საბაგირო გზების მშენებლობით. შესაბამისად, 

პროექტში შემოთავაზებული მიგნება წარმოადგენს, ევროპული საუკეთესო 

პრაქტიკის, შესაბამისი ხარჯთსარგებლიანობისა და ადგილობრივი მოსახლეობის 

წილობრივი ბენეფიციარული მიდგომების რეალიზებით შემდგარ, მართებულ 

სატრანსპორტო-ტექნიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც წარმოდგენილია დაბა 

სტეფანწმინდის მობილობის სქემასთან დაკავშირებული მიწისქვეშა საბაგირო 

ტრამვაის - ე.წ. ,,მიწისქვეშა ფუნიკულიორის“ გეგმარებითი სივრცის სახით; 

აღნიშნული სივრცითი გადაწყვეტილება გათვლილი იქნება ა) ზემოაღნიშნული 

ვიზიტორების რაოდენობისა და მგზავრთნაკადების შესაძლო პიკების ზრდის 15-20 

წლიან პერიოდზე; ბ) ფუნიკულიორის, როგორც მაგისტრალური მისასვლელი 

                                                 
2 ანალიზისთვის მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია მეტრო 

Alpin-ის (ზაას ფეე, ვალაისი, შვეიცარია) მაგალითზე. იხ. დოკუმენტაციის ელ.დანართი 07 – 

„მიწისქვეშა ფუნიკულიორის შესადარისი მაგალითი“ 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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საშუალებების ვიზუაურ არაღქმადობაზე (სადგურები და ნაგებობები მიწისქვეშ ე.წ. 

,,მწვანე სახურავებით“, გ) აღნიშნულ ვიზიტორთა გამყოლობაში და 

ტრანსპორტირებაში ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობის 

წილობრივ/აქციონერულ მონაწილეობაზე, დ) თანამედროვე მდგრად, ეკოლოგიურ, 

უსაფრთხო და ე.წ. ,,ლენდმარკულ“ საინჟინრო-ტექნიკურ მიდგომებზე.  

შემოთავაზებული ფუნიკულიორი წარმოადგენს, სავარაუდოდ 400 მეტრის 

ვერტიკალური ვარდნისა და 25% დახრის მქონე, მიწაში მოწყობილ ორ-სადგურიანი 

გვირაბისა და ბაგირიანი მატარებლის, 1600 მ სიგრძის მქონე, მიწისქვეშა ხაზოვან 

სისტემას. 

კონცეფციის ფარგლებში შემოთავაზებული მიწისქვეშა ფუნიკულიორი, როგორც 

ეკო-მეგობრული სატრანსპორტო, საატრაქციო, ტურისტულ-ლოგისტიკური და 

ეკონომიკური სარგებლის მომტანი გადაწყვეტილება, გულისხმობს, გარემოზე 

კომპლექსურად და თემატურ-დარგობრივად მინიმალურ და დასაშვებ ჩარევას, 

კერძოდ: 

- მდგრად გეოლოგიურ, ჰიდრო-გეოლოგიურ, საინჟინრო-გეოლოგიურ და გეო-

ტექნიკურ გადაწყვეტებს; 

- ისტორიულ და კულტურულ ლანშდაფტზე ე.წ. ,,მინიმალურ“ გავლენას; 

- კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობებზე (უძრავი ძეგლები, სახატე 

ადგილები, ისტორიულ-მემორიალური სივრცეების ფუნქციონირება და ა.შ.) 

ე.წ. ,,მინიმალურ“  გავლენას; 

- ფუნიკულიორის სრული სისტემის (სადგურები, გვირაბი, დამხმარე 

საინჟინრო-ტექნიკური ნაგებობები, სივრცეები, სათავსოები, მოსაცდელები და 

ა.შ.) გარემოზე ე.წ. ,,მინიმალურ“ ვიზუალურ გავლენას (ე.ი. ყველაფერი მიწის 

ქვეშ განთავსებული და ფუნქციურად მდგრადი); 

- მშენებლობის ორგანიზების პროცესის მინიმალურ და დასაშვებ გავლენას 

ბუნებრივ-ეკოლოგიურ, სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოებებზე. 

აღნიშნული საპროექტო-გეგმარებითი გადაწყვეტის ზეგავლენა გარემოს, კულტურული 

მემკვიდრეობისა და სხვა ფაქტორებზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ფარგლებში იქნება 

მეტი დეტალობით წარმოდგენილი. 

წარმოდგენილი ,,მიწისქვეშა ფუნიკულიორის“ მიგნება არის სივრცით-ფუნქციური 

განვითარების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების სინერგია, რომლის რეალიზებას 
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ესაჭიროება მთელი რიგი დამატებითი დასაბუთებები და კვლევები. ვინაიდან 

წინამდებარე ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი წარმოადგენს მხოლოდ 

ჰიპოთეტურად რეალიზებადი (დამატებითი სავალდებულო პირობების 

შესრულების - მათ შორის მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის პარტნიორული 

თანამონაწილეობის უზრუნველყოფის - გზით) შესაძლებლობისათვის აუცილებლად 

გასათვალისწინებელ სივრცით-ფუნქციურ მდგენელების ასახვის პლატფორმას, 

ყველა სხვა დამატებითი კვლევები, მოდელირებები და დასაბუთებები წარმოადგენენ 

სხვა დანიშნულების და მომდევნო ეტაპებთან დაკავშირებული დოკუმენტების 

პასუხისმგებლობის საგანს. 

მდინარე თერგის მარცხენა მხარეს, სტეფანწმინდის კონცეფციით განსაზღვრულია 

სპა და სპორტული არეალები, სადაც დაგეგმილია სარეკრეაციო და სპორტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

დაბა სტეფანწმინდის უკიდურეს სამხრეთ საზღვართან, სოფელ აჩხოტის სიახლოვეს, 

გამოყოფილია ტერიტორია ლოგისტიკური ჰაბისთვის, რომელიც საჭიროა 

საზღვრისპირა ტრანზიტული ტვირთებისა და გადამზიდავი საავტომობილო 

ტრანსპორტისათვის. 

რაც შეეხება შემოვლით საავტომობილო მაგისტრალს, კონცეფციაში წარმოდგენილია 

შემოვლითი გზის განთავსების ზოგადი სატრანსპორტო არეალი/ზონა და მოიცავს 

მაგისტრალის იმ ვარიანტს, რომელიც ექცევა თერგის მარცხენა სანაპიროზე, 

ტექნიკური წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების (მულტიფუნქციური, ტექნიკური, ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი, სოციალური, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და ა.შ) დონეზე 

დამუშავებული აქვს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტმენტს. 

ავტომაგისტრალი ითვალისწინებს არშასა და სტეფანწმინდის დასახლებული 

პუნქტების გვერდის ავლას, ჩაივლის ფანშეტში, ასევე დასახლებული პუნქტის 

გარეთ, უკვე არსებული ლოჯისტიკური ჰაბის კიდეზე, რაც თავისმხრივ 

გააუმჯობესებს ტრანზიტული ავტომაგისტრალის ფუნქციონირებას. საავტომობილო 

გზის აღნიშნული ვარიანტი, სრულიად განტვირთავს არშასა და სტეფანწმინდის 

დასახლებულ პუნქტებს სატრანზიტო ავტოტრანსპორტისგან.  

მაგისტრალურ გზასთან დაკავშირებით გერგეტის შესასვლელთან მონიშნულია 

სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის პირობითი არეალი, სადაც მაგისტრალური გზისა 

და სტეფანწმინდა-გერგეტის დამაკავშირებელი გზების გადაკვეთაა და საჭიროებს 

შესაბამისი სატრანსპორტო კვანძის დეტალურ დაპროექტებას. 
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განაშენიანების დეტალური გეგმის (გდგ) დამუშავებისთვის გამოყოფილი არეალები 

აღსანიშნავია, რომ ამ ალტერნატივაში, განსაზღვრულია სტეფანწმინდის 

განაშენიანების განვითარება დაბის სამხრეთ ნაწილში, ამჟამად აუთვისებელ 

ტერიტორიებზე. ეს ეხება ძირითადად საცხოვრებელ და სასტუმრო არეალებს 

შესაბამისი ფუნქციებით, ასევე ვიწრო კომერციულ ზოლს ბულვარის ორივე მხარეს. 

განვითარების არეალის ზღვარია მაღალძაბვიანი ელექტროგადამცემი ხაზი, რომლის 

ქვეშაც დაუშვებელია ამ ფუნქციების ან ხალხის თავშეყრის ადგილების განვითარება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ტერიტორიები დაფარულია კერძო საკუთრებაში მყოფი 

მიწის ნაკვეთებით, რომელთა მფლობელებიც სტეფანწმინდაში ტურიზმის 

ზრდასთან ერთად, სამშენებლო განვითარებას იმედოვნებენ. თუმცა, ამ სარეზერვო 

ტერიტორიების ათვისება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში და მაშინ, თუკი 

განაშენიანების  გეგმის ხანგრძლივ პერსპექტივაში სტეფანწმინდაში მოხდება 

მაცხოვრებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ისეთი ზრდა, რომ საჭირო გახდება 

დაბის ზრდაც და გაფართოებაც. ეს კი უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 

მოხდება არსებული განაშენიანების საზღვრებში მოქცეული ტერიტორიების 

დაშვებულ ზღვრამდე გამჭიდროვება და დადგება ახალი ტერიტორიების ათვისების 

საჭიროება. ამ ეტაპზე კი, უკვე უნდა დამუშავდეს აღნიშნული სარეზერვო 

ტერიტორიებისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმები (გდგ-ები), რომელთა 

მიხედვითაც უნდა წარიმართოს მათი განვითარება. 

ამ შემთხვევაში, აუცილებელი იქნება შესაბამისი სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო, 

სოციალური ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი სივრცეების 

გათვალისწინება. უპირველს ყოვლისა, საცხოვრებელი არეალისთვის უნდა გამოიყოს 

ერთიანი გამწვანებული სივრცე არანაკლებ 10 000 კვადრატული მეტრისა, ხოლო 

სასტუმროების არეალისათვის არანაკლებ 5 000 კვადრატული მეტრისა. ასევე, 

საჭირო იქნება შესაბამის რაოდენობაზე გათვლილი ავტოსადგომების მონიშვნაც. 

ამისათვის, ამ ეტაპზე გამოყოფილია და კონცეფციის რუკებზე წარმოდგენილია გდგ-

ს არეალები. დაბის სამომავლო ზრდისთვის, მის სამხრეთ ნაწილში 

გათვალისწინებული გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების ათვისების დასაგეგმად, 

როგორც სასტუმრო, ისე საცხოვრებელი არეალები დაყოფილია სამ-სამ ბლოკად. 

ზემოაღნიშნული ბლოკებისთვის უნდა მოხდეს გდგ-ების დამუშავება. გდგ-ს 

ბლოკები იდენტიფიცირებულია მეთოდოლოგიით, რომელიც ითვალისწინებს, 

თითოეული ბლოკის კვარტალური პრინციპით განვითარებას, თუმცა 

ამავდროულად ისე, რომ ყოველი მათგანი ეწერებოდეს მთლიან ურბანულ ქსოვილში 
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და იკითხებოდეს ერთიანი განაშენიანების ლოგიკურ გაგრძელებად. ეს ასევე 

მიზანშეწონილია ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის მხრივ. აგრეთვე, 

ყურადღებაში იქნა მიღებული არსებული თუ საპროექტო ქუჩათა ქსელი და ამ 

არეალებში უკვე ჩამოყალიბებული განაშენიანება. ამ ეტაპზე, გდგ არეალები 

წარმოდგენილია კონცეფტუალური ხედვის დონეზე. გგ-ის პროექტში კი მოცემული 

იქნება გდგ არეალების კონკრეტული კონტურები, რომლებიც თავის მხრივ 

მორგებული იქნება  წარმოდგენილ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე. ამგვარად, გდგ 

არეალების საზღვრებისა და რაოდენობის დაზუსტება მოხდება პროექტის 

დამუშავების შემდეგ ეტაპზე. 

საცხოვრებელი და სასტუმრო არეალებისთვის, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ,  

გათვალისწინებულ უნდა იქნას გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეები. 

საცხოვრებელი არეალისათვის, სასურველია ერთიანი სივრცის სახით მოხდეს 

არანაკლებ 10 000 კვ.მ-ის პარკის დაგეგმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ 

საცხოვრებელი და სასტუმრო არეალები მცირე ნაწილებადაა დაყოფილი, 

საფიქრებელია, რომ გდგ-სთვის რთული განსახორციელებელი იქნება სამად 

დაყოფილი ბლოკებისთვის ერთიანი ასეთი გამწვანებული სივრცის გამოყოფა, რაც 

ასევე ტექნიკურად მეტად რთული იქნება მათი ცალ-ცალკე გდგ-ებად დამუშავების 

შემთხვევაში. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ თუ გართულდა ასეთი ერთიანი 10 000 კვ.მ 

ტერიტორიის გამოყოფა, თან იმგვარად, რომ სამივე ბლოკს ამისთვის მოუწიოს 

პროპორციული ფართობის დათმობა, მაშინ შესაძლებელია თითოეული 

ბლოკისთვის გდგ-ს ფარგლებში დაიგეგმოს არანაკლებ 4 ათასი კვ.მ ფართობის 

ერთიანი მწვანე სივრცე. 

იგივე პრინციპების მიხედვით არის დაყოფილი სასტუმრო არეალი გდგ ბლოკებად 

და ამ არეალში გამოყოფილია არანაკლებ 5 000 კვ.მ ფართობის ტერიტორია ერთიანი 

გამწვანებული სივრცისათვის, ისე, რომ ამისთვის თითოეული გდგ-ს ბლოკი 

ტერიტორიის თანაბარ წილს დათმობს. აღნიშნული მწვანე, ღია საზოგადოებრივი 

სივრცე პარკის სახით და უფრო კონკრეტულ კონტურებში, უნდა დადგინდეს გდგ-ს 

შემუშავების დროს. 

გდგ- ბლოკებისათვის (არეალებისთვის) განვითარების პარამეტრები უცვლელია და 

ისინი მოცემულია კონცეფციაში, ხოლო უფრო დეტალურად ფუნქციური ზონირების 

ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება შემდეგ ეტაპზე. 

 

სასტუმრო არეალის გდგ ბლოკების ფართობები:  

#9 - 53783 კვ.მ. 

#10 - 56496 კვ.მ. 

#11 - 50801 კვ.მ. 

საცხოვრებელი არეალის გდგ ბლოკების ფართობები: 
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#6 - 82386 კვ.მ. 

#7 - 63891 კვ.მ. 

#8 - 55796 კვ.მ. 

სტეფანწმინდის არსებული განაშენიანება ყოველთვის წარმოადგენდა თავისუფალი 

ტიპის მოდელს. აქ არ გვხდება კვარტალური და პერიმეტრული მოშენება. ამიტომ 

სასურველია, ახალი ტერიტორიების დაგეგმარება და ათვისება დაბის ბუნებრივი 

სტრუქტურის მიხედვით წარიმართოს და მომავალშიც ასეთივე თავისუფალი ტიპის 

განვითარების გზით გაგრძელდეს. 

ასევე, ერთიანი გდგ უნდა დამუშავდეს დაბის სამხრეთ მხრიდან შესასვლელში, 

სადაც გზიდან აღმოსავლეთით მოაზრებულია სატრანსპორტო არეალი 

ავტოსადგომებითა და საბაგირო გზის სადგურით. აღნიშნული არეალის ფართობია 

27 835 კვ.მ. 

გდგ-სთვის მონიშნულია სტეფანწმინდის ამავე შესასვლელში, ოღონდ გზიდან 

დასავლეთით, თერგის მხარეს განლაგებული კომერციული არეალიც 22 720 კვ.მ 

ფართობით. 

კიდევ ერთი ტერიტორია, რომელიც დეტალურ დაგეგმარებას საჭიროებს, გახლავთ 

თერგის მარცხენა ნაპირზე განთავსებული სივრცე, რომელიც საკურორტო და 

სარეკრეაციო დანიშნულებით უნდა იქნას ათვისებული. ეს არეალი იყოფა სპა და 

სპორტულ ნაწილებად, შესაბამისად 66 830 და 35 000 კვ.მ ფართობის 

ტერიტორიებით. მათთვის  მოცემულია ცალ-ცალკე გდგ-ს არეალები.  

მდინარე თერგის მეორე, მარცხენა ნაპირზე, სადაც მიწისქვეშა წყლის წყაროები და 

აუზია, განსაზღვრულია ტერიტორიების ათვისება საკურორტო და სარეკრეაციო 

დანიშნულებით. აქ სამხრეთ ნაწილში მოიაზრება სპა და დასასვენებელი ობიექტები, 

ხოლო ჩრდილოეთ ნაწილში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.  

გდგ-ს არეალი გამოყოფილია საპროექტო ლოგისტიკური ჰაბისთვისაც, სადაც 

ტერიტორიის განვითარება/დაგეგმარება უნდა მოხდეს ლოგისტიკურ-

სატრანსპორტო ჰაბის ფუნქციებისთვის უზრუნველმყოფი ერთიანი სივრცის 

დაგეგმარების პირობების/მოთხოვნების გათვალისწინებით (მათ შორის, იმ 

ტერიტორიების/ლოგისტიკური ფუნქციების გათვალისწინებით, რაც დაბა 

სტეფანწმინდის საზღვრებს გარეთ არის მოქცეული), მიმდებარე სოფლებთან ერთიან 

კონტექსტში. 
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ალტერნატივა 2 

მეორე ალტერნატივა პირველისგან განსხვავებით არ ითვალისწინებს სარეზერვო 

საცხოვრებელი და სასტუმროს არეალების ათვისებასა და ბულვარის გასწვრივ 

კომერციული ზოლის დაგრძელებას. ამ შემთხვევაში, არსებული განაშენიანების 

ფარგლებს გარეთ გასვლა არ ხდება და განვითარება მთლიანად იქნება 

ფოკუსირებული მიწის შიდა რესურსების გონივრულ ზღვრამდე გამჭიდროვებასა და 

ათვისებაზე, ანუ ურბანული ზრდა იქნება ინტენსიური და არა ექსტენსიური. ამ 

ალტერნატივაში, ასევე არ არის გათვალისწინებული გერგეტი-სამების 

ფუნიკულიორი. 

ვინაიდან, ამ ალტერნატივის მიხედვით არ ხდება დაბის სამხრეთით გაფართოება 

ახალი განაშენიანებით, ამ გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების ათვისება ხდება 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. შესაძლებელია ამ არეალებში განვითარდეს 

აგრო-ტურიზმის სფერო, სადაც აგრეთვე შეთავსებული იქნება მცირე ფერმა-

სასტუმროს ფუნქციაც, რაც გულისხმობს ფერმაში სპეციალურად კეთილმოწყობილ 

ღამის გასათევ ადგილებს მცირე რაოდენობით და შეზღუდული დროით. აქ 

დაშვებული იქნება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის საჭირო ნაგებობების, 

ღამის გასათევი სასტუმრო სათავსების განთავსება გარკვეული პარამეტრებით, რაც 

დაზუსტდება საპროექტო სტადიაზე. დასაშვები სახეობები იქნება ფერმა, ცხოველთა 

სადგომი, სასოფლო და სამეურნეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად საჭირო შენობა-

ნაგებობები, სათბური, სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის გადამუშავება- დასაწყობება 

და ა.შ. 

აქ ასევე შესაძლებელია მოეწყოს მცირე სახელოსნოები და საამქროები, სადაც 

განვითარდება სასოფლო-სამეურნეო სფეროსთან დაკავშირებული საქმიანობა ან 

ადგილობრივი ეთნო-კულტურული ხელსაქმის თუ რეწვის აღორძინება და 

ხელშეწყობა. ეს შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა სახის სახელოსნო საქმეს, 

მაგალითად მჭედლობა, ტრადიციული საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადება, 

ქსოვა, ხეზე მუშაობა, მოხატვა, სუვენირების დამზადება, ა.შ. 

აგრო-ტურიზმის და სახელოსნო საქმიანობის განვითარება კიდევ უფრო ხელს 

შეუწყობს სტეფანწმინდაში ტურიზმის სფეროს განვითარებას და ვიზიტორებისთვის 

გააჩენს ახალ მიზიდულობის კერას. შესაძლებელი იქნება მათი ჩართულობა 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, რაც აგრო-ტურიზმის სეგმენტში ერთ-ერთი 

პოპულარული აქტივობაა. ტურისტები მონაწილეობენ მიწათმოქმედების,ფერმერულ 

და სახელოსნო საქმიანობაში, იგეგმება ასეთი ტურები და გაკვეთილები, სადაც 

გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ ისინი რურალური ცხოვრების 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 22 

 

ყოველდღიურობას ეზიარებიან ან გაატარებენ ასეთ გარემოში ერთ ან ორ დღე-ღამეს, 

რაც ბევრისათვის საინტერესო და ემოციური გამოცდილებაა განტვირთვის, ეკო-

რეკრეაციის და ადგილობრივი საქმიანობისადმი ინტერესის თვალთახედვით. 

ასეთი კუთხით, ამ ტერიტორიების გამოყენება გააძლიერებს სტეფანწმინდის 

ტურიზმის სეგმენტს ეკოლოგიური და აგრარული მიმართულებით. აღნიშნული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების აგრარულად დამუშავების ხელშეწყობამ 

შესაძლებელია მოახდინოს სტეფანწმინდის რეგიონალური და საერთაშორისო 

ტურიზმის ბაზარზე პოზიციონირება, როგორც ადგილზე მოყვანილი ეკოლოგიურად 

სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით უზრუნველყოფილი დასახლებისა. 

ადგილობრივი წარმოება ასევე მნიშვნელოვანია იმით, რომ არ ხდება პროდუქციის 

შორი მანძილიდან ტრანსპორტირება, რაც უფრო ფართო მასშტაბით ნაკლებ 

ეკოლოგიურ ზიანს ნიშნავს, მინიმუმადე დაყვანილი ან სართოდ არარსებული 

ემისიების კუთხით, სატრანსპორტო გადაზიდვების მხრივ. დღეს ამას უფრო და 

უფრო მეტი ადამიანი აქცევს ყურადღებას მსოფლიოს მასშტაბით და ასეთი 

პროფილის მქონე ტურისტული დანიშნულების ადგილები მზარდ პოპულარობას 

იძენს. 

ამ ალტერნატივაში დაბის სამხრეთ შესასვლელში მდებარე კომერციული არეალი 

უფრო მცირეა, ვიდრე 1-ელ ალტერნატივაში და გზის მეორე მხარეს არსებული 

განაშენიანების კონტურს არ სცდება. ამის გამო, კომერციულ არეალს დაეთმო 1-ელ 

ალტერნატივაში საქალაქთაშორისო ავტოსადგურისთვის გამოყოფილი ტერიტორია 

და მან გადაინაცვლა საპროექტო სატრანსპორტო არეალის ადგილას, ხოლო 

საპროექტო სატრანსპორტო არეალმა გადაინაცვლა გვერდზე, ყუროს საბაგიროს 

სადგურის მომიჯნავედ მწვანე ბუფერულ ზონაში, სადაც ამ შემთხვევაში აღარ 

გრძელდება საპარკე ზოლი. ამგვარად ამ ტერიტორიაზე ვითარდება სატრანსპორტო 

კლასტერი, რაც მოიცავს ავტოსადგურს, საპროექტო სარეზერვო სატრანსპორტო 

არეალს და საბაგიროს სადგურს. 

მე-2 ალტერნატივაში, არსებულ განაშენიანებასა და სასოფლო-სამეურნეო არეალს 

შორის, საპროექტო სტადიაზე, შემოთავაზებული იქნება უკეთესი შეერთებები 

არსებულ ქუჩათა ქსელში და საგზაო კავშირების გაუმჯობესება. 

ალტერნატივა 3 

მესამე ალტერნატივა კონსერვატიულია და ამ ვარიანტში არ ხდება დაბის 

შემოვლითი საავტომობილო გზის მდინარე თერგის მეორე მხარეს გადატანა. 

რუსეთის ფედერაციის საზღვართან დამაკავშირებელი გზა რჩება არსებული 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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მდგომარეობით და სატრანზიტო მოძრაობა კვლავ სტეფანწმინდის დასახლებულ 

ცენტრალურ ნაწილზე გადის.  

ამ შემთხვევაში არ ხდება დაბის ზრდა სამხრეთის მიმართულებით არც სასტუმრო და 

საცხოვრებელი ფუნქციებით, ასევე არც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. 

გაუნაშენიანებელი არეალები არასამშენებლო ლანდშაფტურ ტერიტორიად რჩება.  

დანარჩენი საპროექტო წინადადებები ამ ალტერნატივისთვის იდენტურია მეორე 

ალტერნატივისა, იმ განსხვავებით, რომ ავტოსადგური დატოვებულია 1-ელი 

ალტერნატივის მდებარეობით და აქედან გამომდინარე, კომერციული ზოლი 

ყველაზე მოკლეა დანარჩენ ორ ალტერნატივასთან შედარებით. 

ალტერნატივების შედარებითი ანალიზი 

შემოთავაზებული ალტერნატივების ანალიზის შედეგად, შეიძლება ითქვას, რომ მე-3 

ალტერნატივა ყველაზე ნაკლებად არის მისაღები სტეფანწმინდის მდგრადი 

განვითარებისთვის. საჭიროა დაბაზე გამავალი საერთაშორისო სატრანსპორტო 

ნაკადების შემოვლითი გზით გადამისამართება. დაბის მოსახლეობასა და 

ვიზიტორებს არ უნდა აწუხებდეთ სატრანსპორტო, განსაკუთრებით სატვირთო 

გადაზიდვების, ნაკადებით გამოწვეული ხმაური და გამონაბოლქვი. დაბის მთავარი 

საგზაო ღერძი უნდა იქცეს ურბანულ ქუჩად, სადაც უპირატესობა ენიჭება ფეხით 

მოსიარულეებსა და ველოსიპედს. საავტომობილო დატვირთვა უნდა დავიდეს 

მინიმუმამდე, მხოლოდ შიდა მოძრაობისათვის, და შეიზღუდოს დაბალი სიჩქარით. 

ამით გაუმჯობესდება ეკოლოგიური გარემო, განვითარდება გამწვანება და 

კეთილმოეწყობა სივრცეები ფეხით მოსიარულეებისათვის. ეს გააუმჯობესებს დაბის 

ურბანული ცხოვრების ხარისხს ადგილობრივებისთვის და ხელს შეუწყობს 

ვიზიტორთა კომფორტსაც, რითაც ბევრად უკეთესად განვითარდება ტურიზმი და 

მისი შესაბამისი მომსახურების ინფრასტრუქტურა სტეფანწმინდის მთავარი ღერძის 

გასწვრივ. ეს გადაწყვეტა დაეხმარება დაბის ეკონომიკურ და სოციალურ 

განვითარებას. 

1-ელ და მე-2 ალტერნატივებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება 

მდგომარეობს დაბის სამხრეთ ნაწილის განვითარების ხედვაში. 1-ელი 

ალტერნატივის მიხედვით ამ ტერიტორიებზე ვითარდება განაშენიანება და იგი 

ეთმობა სასტუმრო და საცხოვრებელ ფუნქციებს, ხოლო მე-2 ალტერნატივის 

მიხედვით ამ ტერიტორიებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებაა 

განსაზღვრული.  



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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მოსახლეობაში არსებული მოლოდინის გათვალისწინებით, 1-ელი ალტერნატივა 

უფრო პრიორიტეტულია. ამ შემთხვევაში სტეფანწმინდის ურბანული ზრდა 

ეტაპობრივად და შესაბამისი არეალების დეტალური დაგეგმარების გზით უნდა 

წარიმართოს. მაშინ შესაძლებელი იქნება ახალი ტერიტორიების ისეთი ათვისება, 

რომელიც უზრუნველყოფს დაბის მდგრად განვითარებას და ინფრასტრუქტურული 

მუნიციპალური ინვესტიციების ოპტიმიზებას.  

სტეფანწმინდის სამხრეთის ზედა ნაწილში, სადაც სასტუმრო არეალია გამოყოფილი, 

1-ელი ალტერნატივის მიხედვით შესაძლებელია საინვესტიციო პაკეტების 

შეთავაზება ტურიზმის სექტორისათვის. კერძოდ კი აქ ჩამოყალიბდება 

სასტუმროების არეალი და განვითარდება შესაბამისი სერვისები.  

საცხოვრებელ არეალში კი კერძო საცხოვრებელი სახლების გარდა ოჯახური 

სასტუმროების განვითარებაა შემოთავაზებული. ეს სტეფანწმინდაში უკვე 

ჩამოყალიბებული და პოპულარული სეგმენტია ტურიზმის სფეროში.  

საინტერესოა მე-2 ალტერნატივით გათვალისწინებული ხედვა დაბის სამხრეთ 

ნაწილისთვის. აქ სასოფლო-სამეურნეო და რეწვა-ხელოსნობის ფუნქციების 

განვითარებაა შემოთავაზებული ამ საქმიანობასთან შეთავსებული ღამის გასათევი 

ტურისტული განთავსების ადგილებით. ეს უფრო მრავალფეროვანს და საინტერესოს 

გახდის დაბის ცხოვრებას და ბევრ ტურისტსაც მოიზიდავს.  

თუმცა ორი თვალსაზრისიდან გამომდინარე - ადგილობრივთა მოლოდინები და 

ეკონომიკურ-ფინანსური მაჩვენებლები, 1-ელი ალტერნატივა უფრო უპირატესად 

მიგვაჩნია. ვფიქრობთ, რომ ამ ალტერნატივის განხორციელება დაბას უფრო მეტ 

ეკონომიკურ აქტივობას  შესძენს. ეს ასევე სტეფანწმინდას ურბანული ქსოვილის 

ახალი ნაწილის შეძენის შესაძლებლობას მისცემს, რომელიც თანამედროვე 

ურბანული განვითარების მიდგომებით და ზრდის სწორი დაგეგმარების გზით უნდა 

მოხდეს. 

პირველი ალტერნატივა ასევე საინტერესო ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტას და 

ტურისტულ მიზიდულობას სთავაზობს გერგეტს - მიწისქვეშა ფუნიკულორი 

სამებაზე. ეს მოიზიდავს როგორც მეტ მნახველს, ასევე გადაწყვეტს სამების გზაზე 

ავტოტრანსპორტის დატვირთვის და სამების ტაძრის, ასევე მყინვარწვერის ხედების 

ლანდშაფტზე დიდი რაოდენობით საავტომობილო ტრანსპორტის უხეში 

ვიზუალური ზემოქმედების პრობლემას. 

 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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ბუნებრივი მაფორმირებელი და სხვა შემზღუდავი  ფაქტორები 

სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის ალტერნატივების შემუშავებისას 

გათვალისწინებულ იქნა სხვადასხვა სახის გეგმარებითი შეზღუდვები. 

მხედველობაში მაქსიმალურად და შეძლებისდაგვარად მიღებული იყო ასევე 

საკუთრების საზღვრებიც. არეალებისა და ზონების კონტურების გამოყოფის დროს 

ყურადღება მიექცა ზემოთ აღნიშნულ ორივე ფაქტორს. (იხ. რუკები 1.3, 1.4, 1.5) 

სტეფანწმინდის ურბანული მორფოლოგიის ჩამოყალიბებაში და მის განვითარებაში 

მკაფიო როლს თამაშობს ბუნებრივი და ლანდშაფტური პირობები. სამხრეთ მხრიდან 

დაბა ებჯინება მდინარე თერგს, ამიტომ მდინარის პირას მაქსიმალურად არის 

დაცული მისი ბუნებრივი კალაპოტი საპარკე სივრცეების მოწყობით ან სამშენებლო 

განვითარებისთვის განკუთვნილ ტერიტორიებამდე დატოვებულია 20-25 მეტრის 

სიგანის ბუნებრივი ლანდშაფტის თავისუფალი ზოლი. გამონაკლისს შეიძლება 

წარმოადგენდეს, ისეთი ადგილი, სადაც უკვე განთავსებულია მოქმედი შენობა-

ნაგებობები.  

დასავლეთ მხრიდან მდინარე თერგს უერთდება მდინარე ჩხერი, რომელიც 

ჩამოედინება სოფელ გერგეტის ჩრდილოეთ მხარეს. მდინარე ჩხერს გააჩნია 

ღვარცოფის არეალი, რომელიც სოფელ გერგეტსა და მდინარე ჩხერს შორის მდებარე 

ველს ფარავს, რის გამოც ამ მინდვრებზე ნებისმიერი სამშენებელო განვითარება 

დაუშვებელია ადამიანთა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. 

ამ მიზეზით, აქ მდებარე არსებული საავტომობილო სადგომი კონცეფციის მიხედვით 

გადატანილია უფრო სიღრმეში, სოფლისკენ, პარკის ზემოთ. აღნიშნული 

ტერიტორიის ბუნებრივი ლანდშაფტის სახით შენარჩუნება, ასევე აუცილებელია 

კულტურული ლანდშაფტის ავთენტურობის დაცვისათვის, რომელიც სოფელ 

გერგეტის, სამების ეკლესიისა და მყინვარწვერის სახით მთელი ქვეყნის ერთგვარ 

სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს, უკვე საერთაშორისო მასშტაბით და დიდი 

მნიშვნელობა აქვს სტეფანწმინდის ისტორიისა და მიმზიდველობის შენარჩუნებისა 

და ტურიზმის განვითარებისათვის. 

ჩრდილოეთ მხრიდან დაბა სტეფანწმინდას ესაზღვრება ყუროსწყალის ხევი. 

ყუროსწყალს დაახლოებით ყოველ დეკადაში ახასიათებს დიდი წყალმოვარდნა, 

რომელიც ხევისპირა ფერდს ფარავს და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც წყალდიდობას 

დაბის განაპირა განაშენიანებამდე მიუღწევია. ამიტომ ვერ მოხდება აღნიშნული  

ტერიტორიების  სამშენებლო განვითარება. აქ მიწის მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო 

ფუნქციებით გამოყენებაა დაშვებული. 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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აღმოსავლეთ მხრიდან, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ, დაბის განაშენიანება 

ემიჯნება სასაფლაოს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშავოს 

სასაფლაოს მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესები. ამჟამად, სასაფლაოს 

სანიტარული ზონა დატანილია დროებით და ამ ზონაში სამშენებლო განვითარება 

შეზღუდულია, თუმცა დასავლეთ ნაწილში მასში ყვება უკვე არსებული 

განაშენიანებაც. სასაფლაოს ზემოთ (რელიეფის მიხედვით), განთავსებულია 

წყალმომარაგების საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ასევე გააჩნია 

სანიტარული დაცვის ზონა. შემდგომ, სასტუმრო ‘რუმსი’-ს ზემოთ, მდებარობს პარკი 

და წარმოადგენს გამწვანებულ ტერიტორიას. ხოლო მას მოსდევს ასევე ხეებით 

დაფარული ლანდშაფტური ტერიტორია, სადაც დაუშვებელია სამშენებლო 

განვითარება. უკვე დაბის განაპირა სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში ნარგავებისგან 

თავისუფალი, მაგრამ გაუნაშენიანებელი და ასევე ლანდშაფტური ტერიტორიაა, 

რომელზეც ამავდროულად გაზის მაგისტრალური მილსადენის უსაფრთხოების III 

ზონა ვრცელდება. აქ ოპერატორის რეკომენდაციის და/ან ტექნიკური პირობების 

გარეშე იკრძალება შენობებისა და მასობრივი თავშეყრისთვის განკუთვნილი 

ნაგებობების მშენებლობა. ასევე, აქ განაშენიანება ამოვარდნილი იქნებოდა 

სტეფანწმინდის არსებული განაშენიანების ზედა კონტურიდან, რომელიც მკაფიოდ 

იკითხება გერგეტის მხრიდან.  

აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან დაბის სამომავლო განვითარებას ზღუდავს 

მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონა, სადაც არ შეიძლება შენობა-

ნაგებობების განთავსება ელექტროგადამცემი ხაზის დამცავი ღონისძიებების 

გატარების ან მისი წინასწარი გადატანის გარეშე. ამ ნაწილში, ელექტროგადამცემი 

ხაზის დაცვის ზონის პარალელურად და ახლოს გადის ასევე გაზის მილსადენის 

უსაფრთხოების III ზონა. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული გარემოებები 

განსაზღვრავს სტეფანწმინდის სამომავლო განვითარების უკიდურეს სამხრეთ 

ზღვარს.  

რაც შეეხება ცალკეული ობიექტების განთავსებას, ამ მხრივ აღსანიშნავია გაზსადენის 

დაცვის ზონები (I და II), სადაც იკრძალება შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა. 

დასაშვებია სხვა ხაზობრივი ნაგებობებით მაგისტრალური გაზსადენის გადაკვეთა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ასევე, სტეფანწმინდის შემოვლითი გზის 

შემთხვევაში, გათვალისწინებულია მინერალური წყლის სანიტარიული დაცვის 

ზონები და გზის მაქსიმალურად მოშორება წყლის საბადოებისგან, ხოლო 

აღნიშნული ტერიტორიის საკურორტო პოტენციალის შენარჩუნება, დაცვა და 

ათვისება საკურორტო-რეკრეაციული ზონის განვითარებით. 



კომუნალური ინფრასტრუქტურა  

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულ ობიექტთა აღწერა-

ინვენტარიზაციის საფუძველზე დადგინდა, დაბაში გამოიკვეთა ცალკეული 

ადგილები, რომლებიც გამოირჩევა როგორც აუთენტური, ისტორიული 

განაშენიანებით, ასევე ჩამოყალიბებული, ძალზედ სპეციფიური გეგმარებითი 

სტრუქტურითა და ქუჩათა ქსელით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კულტურული 

მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და დაცვის კუთხით, გამოყოფილია სარეკომენდაციო 

ზოგადი და ინდივიდუალური დამცავი ზონები, სადაც ნებისმიერი საქმიანობა უნდა 

განხორციელდეს “კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის 

მოთხოვნების დაცვით. 

დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობის კომფორტული მაქსიმალური ტევადობა 

დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმა ადგენს სამშენებლო და არასამშენებლო 

ტერიტორიებს, ხოლო სამშენებლო ტერიტორიებზე კი ფუნქციურ ქვეზონებს, 

როგორც არსებული განაშენიანებისთვის, ასევე მომავალში გასავითარებელი 

არეალებისთვის. ფუნქციური ქვეზონების/არეალების სამშენებლო პარამეტრებიდან 

გამომდინარე, გამოთვლილია მოსახლეობის მაქსიმალური კომფორტული ტევადობა. 

აღნიშნული გამოთვლა ადგენს სტეფანწმინდის კომფორტულ მაქსიმალურ 

ტევადობას ათვისებული და მომავალში ასათვისებელი მიწის რესურსიდან 

გამომდინარე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ მაჩვენებლის მიღწევა შეუძლებელია 

მოკლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში. თუ რა ტემპით განვითარდება 

სტეფანწმინდა და გაიზრდება ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორთა 

რაოდენობა, რთულად პროგნოზირებადია და დამოკიდებულია ისეთ სხვადასხვა 

ფაქტორებზე, როგორიც არის სოციო-ეკონომიკური, ტურიზმისა და მისი მომსახურე 

სფეროების განვითარება და დემოგრაფიული ცვლილებები, რომლებზეც გავლენას 

სხვა გარე ფაქტორებიც ახდს.დემოგრაფიული მდგომარეობის ანალიზით ჩანს, რომ 

დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობა წლების მიხედვით იკლებს და ბოლო წლებში 

ფიქსირდება შობადობის უარყოფითი მაჩვენებლები. ამიტომ, ტევადობის 

დათვლისას, ამ მხრივ, გათვალისწინებულ იქნა “კოლიერსის” ეკონომიკური კუთხით 

გაანალიზებული და გამოთვლილი საპროგნოზო მონაცემები 2035 წლისთვის3, სადაც 

არსებული მდგომარეობის/მონაცემების (მათ შორის ტურისტული და ექსკურსიული 

ვიზიტები, მოსახლეობა, მომსახურე პერსონალი, სასტუმროს ნომრების რაოდენობა), 

ასევე სამომავლო ტურიზმის ზრდის მაჩვენებლების (ქვეყნის საერთაშორისო და 

შიდა ტურიზმის ზრდის გათვალისწინებით) და მისი სხვა სექტორებზე გავლენის 

                                                 
3 წყარო: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა (სამუშაო ვერსია),  კოლიერსის 

ანგარიში - “ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარება - ტურისტული და ეკონომიკური განვითარების ხედვა” 
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ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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შესწავლის საფუძველზე, დაბა სტეფანწმინდისთვის წარმოდგენილია მოსახლეობის, 

პერსონალისა (დათვლა მოხდა ვიზიტორების პროგნოზზე დაყრდნობით4) და 

ტურისტების ზრდის პროგნოზი 2035 წლისთვის. 

დაბა სტეფანწმინდის საპროგნოზო მაჩვენებლები 2035 წლისთვის 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა და 

პერსონალი 2035 წ5 

პიკურ თვეს 

დღეში 

ტურისტების 

რაოდენობა  2035 წ 

2035 წლისთვის პიკური თვის დღეში საწოლი 

ადგილის რაოდენობა  

(არსებული მოსახლეობა, ტურისტი, მომსახურე 

პერსონალი და სხვ. ვინც ღამე რჩება) 

2 914 10 968 13 883 

სტეფანწმინდის მოსახლეობის კომფორტული მაქსიმალური ტევადობა 

გაანგარიშებულ იქნა მეთოდოლოგიით, რომელიც დამყარებულია საქართველოს 

კანონმდებლობაზე, საერთაშორისო მიდგომებს და საქართველოს სხვა მთიან 

რეგიონებში მსგავსი პროექტების გამოცდილებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ სტეფანწმინდას გააჩნია საკმაოდ სოლიდური რესურსი 

განვითარდეს და გონივრულ ზღვრამდე გამჭიდროვდეს არსებული განაშენიანების 

ფარგლებში. მიზანშეწონილი და რეკომენდირებულია, პირველ რიგში, ამ რესურსის 

ათვისება სამშენებლოდ და მხოლოდ მისი ამოწურვის შემდეგ გადასვლა ჯერ კიდევ 

გაუნაშენიანებელ სარეზერვო ტერიტორიებზე, რომლებიც გამოყოფილია დაბის 

სამხრეთ ნაწილში. 

დაბის კომფორტული მაქსიმალური ტევადობის გასაანგარიშებლად, პირველ რიგში, 

დათვლილია ფუნქციური ქვეზონების/არეალების ფართობი, საიდანაც 

დაანგარიშებულია განაშენიანების კოეფიციენტი (კ1) და დაშვებული 

სართულიანობა. ამის მიხედვით, მიღებულია მთლიანი სამშენებლო ფართობი. 

განაშენიანების გეგმა სტეფანწმინდაში ადგენს ორ საცხოვრებელ ფუნქციურ 

ქვეზონას/არეალს - დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-2) და საშუალო 

                                                 
4 კოლიერსის მიხედვით ტურიზმის ზრდის შედეგად საჭიროება ჩნდება დამატებით პერსონალზე. 

მათი დაშვებით, არსებული მოსახლოების 18-64 წ. ასაკის ჯგუფის დაახლოებით 50% დასაქმებული 

იქნება ტურიზმის სექტორში, თუმცა საჭირო გახდება დამატებით ახალი პერსონალის მოზიდვა. 

ახალი პერსონალი შეიძლება იყოს ის ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც ყაზბეგიდან 

გადასახლდნენ და ასევე, ახალი პერსონალი თბილისიდან ან მეზობელი რეგიონებიდან. 

5 იგულისხმება 2035 წელს, რა რაოდენობის პერსონალი იქნება საჭირო ვიზიტორებისათვის 

მომსახურების გასაწევად, ამას დამატებული არსებული მოსახლეობა და ახალი მოსახლეები. 
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გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-3). გერგეტის საცხოვრებელი ფუნქციით 

დატვირთულ ნაკვეთებზე ვრცელდება სასოფლო-სამოსახლო ზონა (შზ-1). 

დაბა სტეფანწმინდის სხვა ფუნქციური ქვეზონები მოიცავს, ცენტრის ზონას (შზ-2), 

საკურორტო-სარეკრეაციო ზონას (შზ-4) და კომერციულ ზონას (შზ-5), სადაც 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები არ დაიშვება გარდა გამონაკლისებისა, 

შესაბამისად, ამ ქვეზონების ფართობი არ არის შეყვანილი სტეფანწმინდის 

კომფორტული მაქსიმალური ტევადობის ანგარიშში და აქ ივარაუდება 

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განთავსება. ასევე 

დადგენილია, არასამშენებლო ტერიტორიები დაბა სტეფანწმინდის ფარგლებში, 

რომლებიც მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო, გამწვანებულ, სატყეო და ლანდშაფტურ 

ტერიტორიებს.  

სტეფანწმინდაში ფართოდ გავრცელებულია საოჯახო სასტუმროები და ე.წ. 

გესთჰაუზები. ადგილზე ჩატარებული კვლევების მიხედვით, რაც ასევე ქვეყნის  სხვა 

ტურისტულად მიმზიდველ რეგიონებში არსებულ პრაქტიკას ემთხვევა, ივარაუდება, 

რომ არსებულ საცხოვრებელ ფართში ოჯახი მთლიანი ფართის ნახევარს იყენებს 

საცხოვრებლად, ხოლო მეორე ნახევარს უთმობს საოჯახო სასტუმროს. აქედან 

გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ რა მაქსიმალური ფართი შეიძლება დაეთმოს 

ვიზიტორებს არსებულ საცხოვრებელ სახლებში. ეს პრინციპი გამოყენებულია 

საცხოვრებელი არეალისათვის - სზ-2 ქვეზონისთვის კომფორტული მაქსიმალური 

ტევადობის საანგარიშოდ. ამ ზონაში ნებადართულია როგორც საცხოვრებელი, ასევე 

სასტუმრო სახეობები. სზ-2 ზონა მოიცავს, სტეფანწმინდის უდიდეს ნაწილს, სადაც 

თავმოყრილია ძირითადი საცხოვრებელი ფუნქცია. იგივე მიდგომაა გამოყენებული 

გერგეტის საცხოვრებელი არეალის - შზ-1 ქვეზონისთვის. 

სზ-3 ქვეზონა მოიცავს, დაბის იმ ზემოთა, აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც მეტწილად 

სასტუმროები და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებია განთავსებული 

და რომელიც განსაზღვრულია სასტუმრო არეალად. აქ მომავალშიც ნავარაუდევია 

ძირითადად სასტუმრო ფუნქციის განვითარება, რასაც ამ ტერიტორიაზე 

ამჟამინდელი სამშენებლო განვითარების შესაბამისი მიმართულებით 

მიმდინარეობაც ადასტურებს. 

საპროექტო ალტერნატივაში 1, სარეზერვო, მომავალში ასათვისებელი ტერიტორიები 

გულისხმობს, სტეფანწმინდის ზემოთ აღნიშნული ორი საცხოვრებელი ქვეზონის 

განვითარებასა და მათ სამხრეთით გაფართოებას. ასევე იანგარიშება, რომ ამ 

ტერიტორიებზე შენობების საერთო ფართობის 10% დაეთმობა საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ობიექტებს, ისევე როგორც ეს დაბის არსებული განაშენიანების 
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გამოყენებითი ფუნქციების კვლევით დადგინდა. ასევე ივარაუდება, რომ მომავალში 

გასავითარებელ არეალებში ჯამში 15 000 კვ.მ უნდა დაეთმოს: საზოგადოებრივი 

დანიშნულების გამწვანებულ ტერიტორიებს - 10 000 კვ.მ სზ-2 და 5 000 კვ.მ სზ-3 

ქვეზონებისთვის. 

ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, სამ ქვეზონაში - სზ-2, სზ-3 და შზ-1, სამშენებლო 

განვითარებისთვის გამოყენებადია შესაბამისად 780 235, 201 027 და 252 122 კვ.მ 

ტერიტორია. განაშენიანების კოეფიციენტებად დადგენილია: დაბალი ინტენსივობის 

საცხოვრებელი ზონა – 0.2, საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა – 0.3, 

სასოფლო-სამოსახლო ზონა – 0.2. მათთვის, შესაბამისად, დადგენილია მაქსიმალური 

სართულიანობა - 2, 4 და 2. ამ გათვლებით მიიღება სზ-2-ში 1 სართულისთვის 

სამშენებლო ფართობი -10%, საზოგადოებრივი დანიშნულებისთვის - 140442 კვ.მ, 

ხოლო 2 სართულისათვის - მთლიანი სამშენებლო ფართობი 280 885 კვ.მ; სზ-3-ში 4 

სართულისთვის - 217 110 კვ.მ-ით; შზ-1-ში 2 სართულისათვის - 90 764 კვ.მ. 

როგორც აღინიშნა, სზ-2 და შზ-1 განკუთვნილია უმეტესწილად სამოსახლოდ და 

საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის, ხოლო სზ-3-ში დომინირებული სახეობაა 

საშუალო და მაღალი დატვირთვის სასტუმროები. ეს ასახავს და იმეორებს 

სტეფანწმინდის ჩამოყალიბებული განაშენიანების ტიპს. 

სამთო-საკურორტო საერთაშორისო სტანდარტებით, საშუალო დონის საოჯახო და 

მცირე სასტუმროებში ერთ სტუმარზე იანგარიშება 35 კვ.მ, რაც დაბალი 

ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონისა და სასოფლო-სამოსახლო ზონისთვის არის 

საანგარიშოდ აღებული; ამ ზონებში ადგილობრივ მოსახლეზე იანგარიშება 50 კვ.მ 

ერთ სულზე, რაც ევროკავშირის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია კერძო ერთბინიანი 

საცხოვრებელი სახლისათვის. ხოლო მოზრდილი სასტუმროებისთვის - საშუალო 

ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონისთვის, 45 კვ.მ ერთ ადამიანზე. ამრიგად, 

ანგარიშისთვის აღებულია ისეთი ევროპული მაჩვენებლები, რაც გულისხმობს, 

მაქსიმალურად კომფორტულ ტევადობასა და სიმჭიდროვეს მცირედი 

გადატვირთვის გარეშეც კი. ეს საშუალებას იძლევა სტეფანწმინდა იყოს კომპაქტური 

დასახლება, სადაც ოპტიმიზებულია მიწის რესურსის გამოყენება, გონივრულია 

სიმჭიდროვე და შესაძლებელია  მუნიციპალური ურბანული სერვისების ეფექტიანი 

უზრუნველყოფა. 

აღნიშნული ანგარიშით მივიღებთ, რომ სტეფანწმინდაში, დაბალი ინტენსივობის 

საცხოვრებელ ზონაში მაქსიმალური ტევადობა იქნება 4 012 ტურისტი და 2 809 

ადგილობრივი მაცხოვრებელი, სულ - 6 821 ადამიანი; საშუალო ინტენსივობის 

საცხოვრებელ ზონაში - 4 825 ტურისტული ადგილი, ხოლო გერგეტის სასოფლო-
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გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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სამოსახლო ზონაში 1 297 ტურისტული ადგილი და 908 ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი, სულ - 2 205 ადამიანი. სტეფანწმინდის მთლიანი ტევადობა აღწევს 13 

850 ადამიანს. აქედან 3 716 ადგილობრივი მცხოვრებია, ხოლო ტურისტების 

ტევადობა შეადგენს 10 134-ს. ამჟამად, 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით 

სტეფანწმინდასა და გერგეტში 1 326 ადგილობრივი მაცხოვრებელია, საიდანაც 

სტეფანწმინდაში ცხოვრობს დაახლოებით 1 000 ადამიანი. 

საპროექტო ალტერნატივებისათვის 2 და 3, რომელთა შემთხვევაშიც არ ხდება ახალი 

ტერიტორიების სამშენებლო განვითარებისთვის ათვისება, სტეფანწმინდის 

საცხოვრებელი არეალის - სზ-2-ის ფართობი შეადგენს 633 138 კვ.მ-ს, სამშენებლო 

ფართობით - 227 930 კვ.მ, სასტუმრო არეალის ფართობია 128 192 კვ.მ, სამშენებლო 

ფართობით - 138 447 კვ.მ; ხოლო გერგეტის საცხოვრებელი მონაცემები უცვლელია. 

შესაბამისად, ამ ალტერნატივების ჯამური მაქსიმალური ტევადობა წარმოადგენს 10 

816. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სტეფანწმინდის კომერციულ ზონაში (შზ-5) 

დაშვებული სახეობაა სასტუმრო, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქაც იქნება 

ტურისტული საწოლი ადგილების გარკვეული რაოდენობა, რომელთა გათვლაც 

რთულია იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია გავიანგარიშოთ რა 

პროპორციებით მოხდება ამ ქვეზონაში დაშვებული სახეობების განვითარება. 

მოცემული ანგარიში გვთავაზობს აღწერილი მეთოდოლოგიით განისაზღვროს ის 

ლიმიტები, რომელთა გადაჭარბება გამოიწვევს სიმჭიდროვის მატებას, აქედან 

გამომდინარე სხვადასხვა მაჩვენებლების გაუარესებით და დაბაში ცხოვრების 

ხარისხის დაქვეითებით. დაანგარიშებული რაოდენობები ადგილობრივებისა და 

ვიზიტორებისათვის წარმოადგენს კვლევითი მეთოდით დადგენილ გონივრულ 

ზღვარს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ ეს ზღვარი შეიძლება მიღწეულ 

იქნას განაშენიანების გეგმის ვალიდობის პერიოდში. ამასთანავე, შესაძლებელია 

ტურიზმის ზრდამ ქვეყანასა და რეგიონში ბევრად გაუსწროს ადგილობრივი 

მოსახლეობის რაოდენობის ზრდას. ანგარიშით წარმოდგენილი კომფორტული 

მაქსიმალური ტევადობის ანგარიშში 1 სულ ადგილობრივ მოსახლეზე მოდის 2.5-3 

ტურისტული ადგილი, რაც საერთაშორისო პრაქტიკით მეტად ხელსაყრელი 

თანაფარდობაა. თუმცა არსებობს ევროპის ალპების რეგიონებში ისეთი 

წარმატებული საკურორტო დასახლებების მაგალითებიც, როდესაც ეს მონაცემი 1 

სულ მოსახლეზე უფრო მაღალია. შესაბამისად დასაშვებია, რომ სტეფანწმინდის 

კომფორტული მაქსიმალური ტევადობის მოცემულ საბოლოო რიცხვში, 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გაანგარიშებული ტევადობის გარკვეული წილი 

გადანაწილდეს ტურისტული ადგილების წილზე. 
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გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
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დეტალურად დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობის კომფორტული მაქსიმალური 

ტევადობის ანგარიში იხ. ცხრილი  1 და ცხრილი  2 -ში.   

ასევე, დანართის სახით (იხ. დანართი 08) წარმოდგენილია ფუნქციური ქვეზონების 

რუკაც (სამუშაო ვერსია), რადგან ტევადობის დათვლა მოხდა როგორც ფუნქციური 

არეალების, ასევე ამ ქვეზონების გათვალისწინებით. 
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გარემოს დაცვისა და ტურიზმის გაუმჯობესებისთვის 

ლოტი ბ:  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული (საკრებულო) ყაზბეგი 

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია (განაშენიანების გეგმა) 
 

გვერდი 33 

 

ცხრილი  1. დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობის კომფორტული მაქსიმალური ტევადობის ანგარიში - ალტერნატივა 1 

stefanwmindis 
ganaSenianeba 

funqciuri zona/areali 
funqciuri 

zonis 
farTobi 

ganaSenianebis 
koeficienti 

(k1) 
sarTulianoba 

samSeneblo 
farTobi  

(kv.m)  

samSeneblo 
farTobi  saz. 

Oobieqtebis (10%) 
gamoklebiT  

(kv.m) 

saerTo 
farTobis 1/2 

erT adamianze 
saangariSo 
farTobi  

(kv.m) 

sawoli 
adgilebis 
raodenoba 
(turistebi) 

sawoli 
adgilebis 
raodenoba 

(mosaxleoba) 

dabali intensivobis 
sacxovrebeli zona (sz-2) 
arsebuli/sacxovrebeli areali 

633138 0.2 2 253255 227930 113965 35 3256 2279 

dabali intensivobis 
sacxovrebeli zona (sz-2) 
saproeqto/ 
sarezervo sacxovrebeli areali 

157097 0.2 2 58839 52955 26477 35 756 530 

saSualo intensivobis 
sacxovrebeli zona (sz-3) 
arsebuli/sastumroebis areali 

128192 0.3 4 153830 138447   45 3077   

saSualo intensivobis 
sacxovrebeli zona (sz-3) 
saproeqto/ 
sastumroebis sarezervo areali 

77835 0.3 4 87402 78662   45 1748   

gergetis ganaSenianeba 
sasoflo-samosaxlo zona (Sz-1)/ 
sacxovrebeli areali 

252122 0.2 2 100849 90764 45382 35 1297 908 

        
sul 10134 3716 

           

       

 

 

sul sawoli adgilebis 
raodenoba 

(mosaxleoba+turistebi) 

      
  

 
13850 

ცხრილი  2. დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობის კომფორტული მაქსიმალური ტევადობის ანგარიში - ალტერნატივა 2 და ალტერნატივა 3 

stefanwmindis 
ganaSenianeba 

funqciuri zona/areali 
funqciuri 

zonis 
farTobi 

ganaSenianebis 
koeficienti 

(k1) 
sarTulianoba 

samSeneblo 
farTobi  

(kv.m)  

samSeneblo 
farTobi  saz. 

Oobieqtebis (10%) 
gamoklebiT  

(kv.m) 

saerTo 
farTobis 1/2 

erT adamianze 
saangariSo 
farTobi  

(kv.m) 

sawoli 
adgilebis 
raodenoba 
(turistebi) 

sawoli 
adgilebis 
raodenoba 

(mosaxleoba) 

dabali intensivobis sacxovrebeli zona 
(sz-2) 
arsebuli/sacxovrebeli areali 

633138 0.2 2 253255 227930 113965 35 3256 2279 

saSualo intensivobis sacxovrebeli zona 
(sz-3) 
arsebuli/sastumroebis areali 

128192 0.3 4 153830 138447   45 3077   

gergetis 
ganaSenianeba 

sasoflo-samosaxlo zona (Sz-1)/ 
sacxovrebeli areali 

252122 0.2 2 100849 90764 45382 35 1297 908 

        
sul 7629 3187 

           

       

 

 

sul sawoli adgilebis 
raodenoba 

(mosaxleoba+turistebi) 

      
  

 
10816 

 




















