თბილისის ისტორიულ ნაწილში პროექტირების მეთოდოლოგია
თავი I
მუხლი 1. შესავალი
1. საკანონმდებლო ბაზა
ისტორიულ უბნებში ახალი მშენებლობა და არსებულის რეკონსტრუქცია შესაბამისობაში უნდა
მოდიოდეს გენერალურ გეგმასთან, ისტორიულ

ნაწილში კონკრეტული ობიექტისა თუ ტერიტორიის

განვითარების პროექტირების მეთოდოლოგიასთან და შესაბამის ნორმატიულ აქტებთან. ნებართვის გამცემ
ორგანოს უფლება აქვს განმცხადებელს მოთხოვოს ახალი ობიექტის მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის
პროექტით გათვალისწინებული ექსტერიერის ცვლილება არსებულ რეგულაციებთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით. აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებელია მოიცავდეს მიწის ნაკვეთზე და გარემოში
შენობის

განთავსებას,

შენობის

დამცავ

კონსტრუქციას,

მოპირკეთებას,

მასშტაბს

(გაბარიტებს),

სტრუქტურას, დეტალებსა და ლანდშაფტურ დიზაინს.
გენერალური გეგმა წარმოადგენს თბილისის არსებული და სამომავლო განვითარების მოთხოვნების
კოორდინირებული

და

ჰარმონიული

განვითარების

სახელმძღვანელო

დოკუმენტს.

გენგეგმის

საცხოვრებელი და ქალაქგეგმარებითი პროექტირების ელემენტები ითვალისწინებს იმ მიზნებსა და
პოლიტიკას, რაც განსაზღვრავს ბინათმშენებლობას და საცხოვრებელი უბნების განვითარებას და ხელს
უწყობს

ხარისხიანი

საცხოვრებელი

გარემოს

ჩამოყალიბებას.

პროექტირების

მეთოდოლოგია

უზრუნველყოფს აღნიშნული მიზნებისა და პოლიტიკის გამხორციელებას.
მომქმედი კანონმდებლობა

განსაზღვრავს შენობა-ნაგებობების მაქსიმალურ და მინიმალურ

მოცულობებს. სტანდარტები ითვალისწინებს სიმაღლის, ეზოების, წინა რეგულირების ხაზისა და შენობის
ადგილმდებარეობასა და მოცულობასთან დაკავშირებული სხვა შეზღუდვების კომპონენტებს.
2. მეთოდოლოგიის გამოყენების პრინციპები
პროექტირების მეთოდოლოგია ვრცელდება ქ. თბილისის ისტორიული განაშეენიანების ზონაში
არსებულ შენობა- ნაგებობებზე. წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის მიხედვით დამუშავებული პროექტების
წარდგენა აუცილებელია სანებართვო სტადიაზე. ნებართვის სტადიაზე ყველა ობიექტის დამუშავებული
დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე რეგულაციას.
3. სტრუქტურა
პროექტების მეთოდოლოგია შედგენილია იერარქიული წესის დაცვით, დიდი ობიექტების
დახასიათებიდან დაწყებული მცირე ზომის შენობა-ნაგებობის დეტალებამდე. ასევე გათვალისწინებულია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული მეთოდოლოგია. ყველა თავი იწყება
პროექტირების ძირითადი პრინციპებით, სადაც განხილულია კონკრეტული ობიექტის განვითარებასთან

დაკავშირებული

მოსაზრებები

და

ამოცანები.

შემდეგ

მოსდევს

„მეთოდოლოგია“

სადაც

უკვე

განმარტებულია პროექტირების ძირითადი პრინციპები.
გამომდინარე

იქიდან,

რომ

შესაძლებელია

რიგ

შემთხვევებში

ზოდიერთი

მეთოდოლოგია

წინააღმდეგობაში მოდიოდეს ერთმანეთთან და არ შეესაბამებოდეს კონკრეტულ პროექტს, აუცილებელია
კონკრეტული საკითხის სწორი იდენტიფიცირება მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
მეთოდოლოგიის გონივრული გამოყენება და დიზაინი, ხარისხიანი მასალების გამოყენება ხელს შეუწყობს
პროექტის ერთიან იერსახესთან შესაბამისობას და შეამცირებს არსებულ გარემოსთან კონფლიქტს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

არქიტექტურული თავისებურებები: შენობისა თუ კონსტრუქციის მნიშვნელოვანი კომპონენტები.
არტიკულაცია(Articulation):

მცირედი ცვლილება შენობის კონტურში, გარშემოწირულობასა

თუ

სიმაღლეში, როგორიცაა ერკერი, შესასვლელი, ლავგარდანი თუ კარნიზი, რომლებიც განსაზღვრავენ
შენობის სტრუქტურას. (კონსტრუქციას)
ერკერი: ფანჯარა ან ფანჯრების ერთობლიობა, რომლებიც გამოწეულია კედლის სიბრტყიდან და ოთახში
ქმნის მცირე სივრცეს.
თავსებადობა (Compatibility): შენობის ელემენტის ზომა და ხასიათი, რაც შეესაბამება გარშემო არსებულ სხვა
ელემენტებს.
ისტორიული და არქიტექტურული ღირებულების მქონე შენობები-თუ უძრავი ობიექტი ისტორიული
ღირებულების მატარებელია, იგი წარმოადგენს განაშენიანების ორგანული ნაწილის, რომელიც აყალიბებს
ქუჩის

მხატვრულ-არქიტექტურულ

კონტექსტს,

ხელს

უწყობს

ძეგლების

დომინანტური

როლის

შენარჩუნებას და წარმოჩენას.
კარნიზი (Cornice) - ჰორიზონტალური გამოწეული ნაწილი, რომელიც აგვირგვინებს შენობის კედელს.
კვარტალი (Block) : მიწის ნაკვეთი ან მიწის ნაკვეთების ჯგუფი, რომელიც/რომლებიც გარშემორტყმულია
ქუჩებით ან სხვა გამყოფი ზოლებით.
კვარტლის სახე (Block face) - წინა ფასადების რიგი, რომელიც ქუჩის მხარეს არის, ერთი კვარტლის სიგრძეზე.
(ერთი კვარტლის სიგრძე-ქუჩაზე გამომავალი ფასადების ერთობლიობა.)
კონტექსტი (Context): შენობების მახასიათებლები, ქუჩის ხედი და ლანდშაფტი, რაც არსებობს მოცემული
შენობის, ნაკვეთის თუ არეალის გარშემო.
„მწვანე შენობის“ მშენებლობა-პროექტში

მწვანე შენობის მეთოდებისა და მასალების გამოყენება ხელს

შეუწყობს ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და შენობაში ჰაერის
ხარისხის გაზრდას, ამასთან ერთად წვლილს შეიტანს თბილისის მდგრადი განვითარების საქმეში.
Scale (მასშტაბი, პროპორცია): კავშირი შენობის სიმაღლეს, სიგანესა და სიღრმეს შორის.

Street scape (ქუჩის განშლა): ქუჩის ვიზუალური მხარე, რომელიც მოიცავს სტრუქტურებს (კონსტრუქციებს),
მოცულობებს, ღია სივრცეს, ხედებს, გამწვანებას, მისასვლელს და ა.შ.
Skyline-განაშენიანების ზედა ხაზის კონტური ცის ჰორიზონტთან მიმართებაში.
სამეზობლოს გამოკვლევა- განმცხადებელი (ნებართვის მაძიებელი) წინასაპროექტო სტადიაზე უნდა
დაამონტაჟოს საინფორმაციო ბანერი,

დაეკონტაქტოს მეზობლებს, სამეზობლოს მაცხოვრებლების

ორგანიზაციებს (ამხანაგობებს) და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რათა დაადგინოს და გადაწყვიტოს
შესაძლო კონფლიქტები. წინასწარი კონსულტაცია განაცხადის განხილვის გაჭიანურების თავიდან
აცილების საშუალებას იძლევა.
სამერცხული (Dormer) –წაწვეტებული მინაშენი ვერტიკალური სარკმლით სხვენზე, ქანობიან სახურავზე.
სრულყოფილი დოკუმენტაცია-აუცილებელია სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაციის წარდგენა, რათა
ნებართვის გამცემმა ორგანომ შეძლოს

პროექტის სამშენებლო კოდექსთან და მომქმედ საპროექტო

ნორმატივებთან შესაბამისობის შემოწმწბა.
სამშენებლო კოდექსის მოთხოვნები-პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს მომქმედი სამშენებლო ნორმებისა და
წესების მოთხოვნებს.
უბანი-ეწოდება საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიას/არეალს, რომლის ფეხით შემოვლაც
სირთულეს არ წარმოადგენს. უბნად შესაძლებელია განვიხილოთ ბუნებრივად, ისტორიულად

ან/და

ხელოვნურად შექმნილი ისეთი არეალები, რომლებსაც გააჩნიათ ავტონომიური, ორთოგრაფიული ან
მკვეთრი გეგმარებითი ზღუდეები, აგრეთვე ერთგვაროვანი განაშენიანებითა და მოსახლეობის ერთობით
ჩამოყალიბებული ტერიტორია რომელსაც გააჩნია მყარი და „ცნობადი“ ტოპონომები.
უძრავი ობიექტის შეზღუდვები- უძრავ ობიექტზე შეიძლება ვრცლდებოდეს სპეციალური შეზღუდვები,
უფლებები, სერვიტუტები, რომელთა გადამოწმება აუცილებელია შესაბამის უწყებებში.
ფასადი (Façade) - შენობის გარე კედელი
ღიობების განლაგება (Fenestration) - ფანჯრებისა და სხვა ღიობების განლაგება შენობის ფასადზე
შენობა,მომიჯნავე (Building, Adjacent) - შენობა მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ემიჯნება მთავარ(საპროექტო)
მიწის ნაკვეთს საერთო საზღვრის გაყოლებაზე.
შენობის კონვერტი (Building Envelope) - შენობის გარეგანი ზომები და ელემენტები.
წინასაპროექტო კვლევა- მშენებლობის ნებართვის განაცხადის წარდგენამდე, საჭიროა გაკეთდეს შეფასება
ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხების მიხედვით, რათა განისაზღვროს ის განსაკუთრებული პირობები,
რომლებიც შეიძლება მიესადაგებოდეს უძრავ ობიექტს და ყურადღების გამახვილება მოხდეს უძრავი
ობიექტის საპროექტო თავისებურებებზე.

თავი II
საცხოვრებელი (და არასაცხოვრებელი) პროექტების მეთოდოლოგია
მუხლი 3. პროექტირების ძირითადი პრინციპები
1. პროექტირების მეთოდოლოგია
ისტორიული განაშენიანების ზონაში პროექტირების მეთოდოლოგია მოწოდებულია, თუ რამდებად
შეესაბამება საპროექტო შენობა-ნაგებობების დიზაინი არსებული განაშენიანების არქიტექტურულ და
ვიზუალურ მახასიათებლებს. წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული პროექტირების ძირითადი
პრინციპები მიუთითებს

პროექტის იმ ასპექტებზე, რომლებიც შესაბამისობაში უნდა მოდიოდნენ

მეთოდოლოგიასთან.
ქვემოთ მოყვანილია პროექტირების ძირითადი პრინციპების ზოგადი მიმოხილვა:
a)
შენობის მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ (ისტორიულად ჩამოყალიბებულ)
განაშენიანებას;
b)
შენობებს შორის არსებული ღია სივრცის გათვალისწინება;
c)
მიმდებარე შენობებთან მიმართებაში რეგულირების ხაზების დაცვა;
d)
მიმდებარე შენობებისათვის დამახასიათებელი არქიტექტურული ხაზის შენარჩუნება;
e)
ექსტერიერის მასალების შერჩევა;
წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს მეთოდოლოგიასთან.
არქიტექტურული გადაწყვეტასა და სქემატური ნახაზებს თან უნდა ერთვოდეს დეტალური განმარტებითი
ბარათი. შესაძლებელია გამოყენებული იყოს სხვა ალტერნატიული არქიტექტურული გადაწყვეტილებებიც,
რაც მეთოდოლოგიაში არაა გაწერილი. მეთოდოლოგია არ ითვალისწინებს კონკრეტულ და სავალდებულო
არქიტექტურულ სტილს და არც ისტორიული წარსულის პირდაპირ კოპირებას.

2. დამატებითი ინფორმაცია და დახმარება
განმცხადებელმა (დაინტერესებულ პირი), საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებამდე წინასწარ
ჩაატაროს

წინა

საპროექტო-კვლევითი

ხელოვნრბათმცოდნეს

და

მომიჯნავე

სამუშაოები,

დაუკავშირდეს

საპროექტო

ტერიტორიის

მესაკუთრეებს,

გაიაროს

დაკავშირებული ეტაპები, რათა შემდგომში არ

ორგანიზაციას,

პროექტირებასთან

წამოიჭრას გაუთვალისწინებელი და პრობლემატური

საკითხები.

3. უბნის აღწერილობა-თავისებურებები
პროექტირების ძირითადი პრინციპები: საპროექტო შენობა-ნაგებობები უნდა შეესაბამებოდეს უბნის
განაშენიანებისათვის დამახასიათებელი კონტექსტს, რათა არ დაირღვეს არსებული გარეგნული იერსახის
თავისებურება და იქ არსებული ურბანული ქსოვილი.
თბილისის ისტორიული ნაწილის მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობს გამორჩეულ და სახასიათო
უბნებში, რომელთაც გააჩნიათ ისეთი განმსაზღვრელი თავისებურებები, როგორიცაა მაგალითად: უბნის

რელიეფი, ქუჩების გამწვანება, მსგავსი არქიტექტურული ელემენტებისა და მასშტაბის მქონე შენობანაგებბობები, საცხოვრებელი და კომერციული დანიშნულების ობიექტები. რაც კიდევ უფრო მეტად უსვამს
ხაზს ამ უბნის იდენტურობას და მიმზიდველობას.

მუხლი 4. უბნის განაშენიანებისათვის დამახასიათებელი კონტექსტი
მიუხედავად თითოეული შენობისათვის დამახასიათებელი თავისებურებისა, შემოთავაზებული
პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს უბნის განაშენიანებისათვის დამახასიათებელი კონტექსტს. უხეში ჩარევა
ვიზუალურად მიუღებელია და არღვევს არსებული მოდელის მთლიანობას. სამშენებლოდ განვითარება
უნდა მოხდეს არსებული განაშენიანების შესაბამისად და იმეორებდეს უბნის არქიტექტურულ რიტმსა და
ელემენტებს. საპროექტო არეალის შეფასებისას უბნის განაშენიანებისათვის დამახასიათებელ კონტექსტთან
მიმართებაში, ხდება მწკრივში არსებული შენობების კვლევა. თუმცა, ზოგიერთი კონკრეტული პროექტის
შემთხვევაში, საჭიროა უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევის ჩატარება.

1. უბნის თავისებურებისა და განაშენიანების ხასიათის აუცილებელი კომპონენტები მოიცავს
შემდეგს:
a.
კვარტლის განაშენიანების ხასიათი: შენობა-ნაგებობათა უმრავლესობა წარმოადგენს მოზრდილი
კვარტლის შემადგენელ ნაწილს, სადაც ისინი განსაზღვრავენ მთავარ ქუჩებს, ქმნიან კვარტლის ცენტრალურ
ნაწილში ღია სივრცეებსა და შიდა და უკანა ეზოებს. ზოგიერთ კვარტალს ყოფს შიდაკვარტალური ვიწრო
ქუჩები, შესახვევები და გზაკიბეები, სადაც შესაძლებელია განთავსებული იქნეს გარაჟში შესასვლელები,
სანაგვე ურნები, კომუნიკაციები და სხვა, რომ არ მოხდეს საზოგადოებრივი მომსახურებით ცენტრალურ
ქუჩებზე ქვეითთათვის დისკომფორტის შექმნა.
b.
მიწის ნაკვეთის პარამეტრები (მოდელი): თბილისის ისტორიული ზონის კვარტლების დაგეგმარება
არაერთგვაროვანია და განსხვავდება როგორც როგორც გეგმარებითი სტრუქტურით, ასევე მიწის ნაკვეთების
გეომეტრიით. იგი შეიძლება დავყოთ ორ ძირითად ირეგულარულ და რეგულარულ ტიპად:
1. კვარტლები რომლებიც ჩამოყალიბდა შუასაუკუნეების პერიოდის განაშენიანების სტრუქტურაზე;
2. 19- 20 საუკუნის მიჯნაზე ჩამოყალიბებული კვარტლები. სურ. 4

სურ. 2

სურ. 1

კვარტილის კონტექსტი

ფართო კონტექსტი (როდესაც ხდება მომიჯნავე კვარტლის
განაშენიანების გათვალისწინება)

კუთხის კონტექსტი სურ. 3

სურ. 4

თავი III
ჩამოყალიბებული სახასიათო იერსახე
მუხლი 5. რა არის უბნის თავისებურება.
1.

მეთოდოლოგია: ჩამოყალიბებული სახასიათო იერსახის არეალებში, საპროექტო შენობა-ნაგებობა

უნდა შეესაბამებოდეს აშებული განაშენიანების მოდელსა და აქრიტექტურულ თავისებურებებს.
ზოგიერთი კვარტლის განშლის შემთხვევაში თავისი განთავსებით, ფორმით, პროპორციით, სტრუქტურითა
და არქიტექტურული დეტალებით გვხვდება მკაცრად ჩამოყალიბებული სახასიათო შენობა-ნაგებობები.
არის კვარტლები, სადაც არსებული შენობები განსხვავებულია თავისი ფორმითა თუ არქიტექტურული
მახასიათებლებით, მაგრამ მაინც ინარჩუნებენ განაშენიანების ერთიან იერსახეს. მსგავს სიტუაციაში
აუცილებელია შენობების დაპროექტება არსებული განაშენიანების შესაბამისად მასშტაბის, მოდელის და
არქიტექტურული თავისებურებების გათვალისწინებით.

სურ. 5 ჩამოყალიბებული სახის მქონე განაშენიანება (ერთგვაროვანი ფორმები, სიმაღლე, სიგანე, შესასვლელები და აივნები)

სურ. 6 წარმოდგენილია შენობა-ნაგებობები სხვადასხვა ფორმებითა და დეტალებით, თუმცა მათი მასშტაბის ერთგვაროვნება ბლოკს
აძლევს ერთიან იერსახეს

2.

შერეული ტიპის იერსახე

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შერეული ტიპის იერსახის არეალებში, საპროექტო შენობანაგებობა უნდა აუმჯობესებდეს,

ქმნიდეს მთლიანობას და

პოზიტიურად ეწერებოდეს არსებულ

განაშენიანებაში.
ქუჩის

განშლის

ზოგიერთი

მონაკვეთი

არ

წარმოადგენს

ჩამოყალიბებულ,

გამოკვეთილ

განაშენიანებას და შესაძლებელია იყოს შერეული-ცვალებდი იერსახის მქონე. როდესაც არ არსებობს
განშლის ზუსტი და განსაზღვრული მოდელი, არქიტექტორს ეძლევა შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა
შეიტანოს დადებითი წვლილი არსებული განაშენიანების დახვეწასა და ერთი მთლიანი იერსახის
კონტექსტის ჩამოყალიბებაში. არსებულ განშლაში სუსტი არქიტექტურული ღირებულების მქონე შეობანაგებობების არსებობა არქიტექტორს არ ანთავისუფლებს ვალდებულებისგან

გააუმჯობესოს და

სრულყოფილება შესძინოს საპროექტო არეალს.

სურ. 7 შერეული ტიპის იერსახის მაგალითი

3.

სამშენებლო მოედნის პროექტირება

პროექტირების ამოცანები: შენობა განთავსდეს საპროექტო ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიასთან
(რელიეფთან), კვარტალთან და მიმდებარედ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებან სრულ შესაბამისობაში.
სამშენებლო მოედნის პროექტირება დაკავშირებულია მიწის ნაკვეთზე შენობის განთავსებასთან. იგი
განსაზღვრავს, თუ როგორ შეესაბამება საპროექტო შენობა-ნაგებობა არსბულ ქუჩას, განშლასა და
მიმდებარედ

არსებულ

შენობა-ნაგებობებს.

საპროექტო

შენობის

განთავსების

პროექტირებისას,

აუცილებელიად გასათვალისწინებელია ადგილის ტოპოგრაფია და საპროექტო შენობის ლოკაცია
კვარტალში. პროექტირების განსხვავებული მიდგომა იარსებებს როგორც რელიეფური და სწორი მიწის
ნაკვეთების, ასევე ქუჩის კუთხესა და შუა კვარტალში განსათავსებელი საპროექტო შენობის შემთხვევაში.
სამშენებლო მოედნის პროექტირების სხვა ფაქტორები მოიცავს საპროექტო ტერიტორიის, მიმდებარე
საკუთრებებსა და წინა, გვერდითა და უკანა ეზობის ადგილმდებარეობასთან მიმართებაში შესაბამისობას.

4.

ტოპოგრაფია (რელიეფი)

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: პროექტირებისას გასათვალისწინებელია საპროექტო
ტერიტორიისა და მიმდებარე არეალის ტოპოგრაფია (რელიეფულობა).
ახალი შენობები და არსებულ შენობებზე განხორციელებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (მ.შ. მიშენება
ან/დაშენება) არ უნდა იწვევდეს საპროექტო ტერიტორიის არსებული ტოპოგრაფიის მნიშვნელოვან
ცვლილებას. მიმდებარე კონტექსტი კარნახობს და ადგენს იმ წესებს, რომელთა შესაბამისადაც საპროექტო
შენობა-ნაგებობა უნდა ჩაეწეროს არსებული ქუჩასა და განსაკუთრებით რელიეფურ თავისებურებებში. ამის
მიღწევა შესაძლებელია არსებული ტოპოგრაფიის ზედმიწევნითი დაცვით მიმდებარე შენობა-ნაგებობების
მსგავსად.

სურ. 8 მაგალითი სადაც გათვალისწინებულია ტერიტორიის რელიეფი და ტოპოგრაფიული მახასიათებლები, განაშენიანება
საფეხურების მსგავსად (ტერასულად) მიუყვება ლანდშაფტს

სურ. 9 მაგალითი სადაც განსახილველი შენობა არ იცავს ტერიტორიის რელიეფულობას და ტოპოგრაფიულ მახასიათებლებს

მუხლი 6. სატრანსპორტო საშუალებების პარკირებისთვის
გამოყენებული ფართის შენიღბვა და გამწვანება
1.

გზიდან, საზოგადოებრივი სივრციდან 760 სმ-ზე ახლოს განთავსებული პარკინგის შენიღბვა

(ა) ეზოში ან შენობის კონტურში მოქცეული ავტოსადგომი (პარკირების ადგილი), რომელიც

ქუჩიდან, ან სხვა

საზოგადოებრივი სივრციდან აღქმადია და არაა შემოსაზღვრული ყრუ კედლით სასურველია დაიფაროს
ავტოსადგომის კარებით, გამწვანებით ან შეინიღბოს სხვა საშუალებით.
(ბ) შენობის უკანა ეზოებში და სხვა შიდა ღია სივრცეებში განთავსებული ყოველი ავტოსადგომი, მისასვლელი და
მანევრირების ზონები შენობაში უნდა იქნეს დაფარული და შემოზღუდული მყარი საკედლე მასალით.

თავი IV
განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზი (წინა ხაზი)
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შენობის დაწევის რეგულირების ხაზი საფეხმავლო ნაწილის
მაშტაბის დაცვასა და ქუჩის სიგანის გაზრდას ემსახურება.

მუხლი 7. განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზი (წინა ხაზი) წარმოადგენს შენობის წინა ფასადსა
და საკადასტრო საზღვარს შორის მანძილს. დაწევის რეგულირების ხაზის შინაარსი და განაშენიანების
რეგულირების ხაზის გავლება პირდაპირ კავშირშა შენობისა და ტროტუარს შორის არსებულ ღია
სივრცესთან. განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზი (წინა ხაზი) არის გარდამავალი ქუჩის
საზოგადოებრივ და შენობის საკუთარ სივრცეებს შორის და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მისი
დამუშავება უნდა მოხდეს, როგორც საფეხმავლო სივრცის გაფართოების, ასევე ქუჩის გასწვრივ ღია სივრცის
შექმნის მიზნით.
იმ უბნებში, სადაც განაშენიანების რეგულირების ხაზი დაცული არ არის და შენობები
განთავსებულია საკადასტრო საზღვარზე, ახალი შენობების მშენებლობა ნებადართულია ტროტუარის
გასწვრივ არსებული განაშენიანების ხაზის შენარჩუნების მიზნით. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც
განაშენიანების ხაზის დარღვევა მიზანშეწონილია არქიტექტურულ-დეკორატიული ელემენტების შექმნის
ან ლადშაფტური კუთხით.

მუხლი 8. სხვადასხვა სახის განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზები (წინა ხაზები):
1.

მეთოდოლოგია: სხვადასხვა სახის განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზების (წინა

ხაზების) მქონე არეალში საპრექტრო შენობების რეგულირების ხაზები მოქმედებს როგორც
გარდამავალი არსებულ მიმდებარე შენობა-ნაგებობებს შორის და ახდენს მთლიანი ქუჩის სივრცის
ფორმირებას.
იმ შემთხვევებში, სადაც განშლაში არსებული შენობა-ნაგებობები ხასიათდება (წინა ხაზების) განაშენიანების
დაწევის რეგულირების ხაზების არაერთგვაროვნებით, მწკრივის შემავსებელი საპროექტო შენობა
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც გარდამავალი ელემენტი სხვადასხვა განაშენიანების დაწევის
რეგულირების ხაზებს შორის მთლიანი ქუჩის პერიმეტრის ფორმირებაში. განაშენიანების რეგულირების

ხაზის დასმისას გასათვალისწინებელია სხვადასხვა დეტალი და ღონისძიებები კონკრეტულ პროექტთან
მიმართებაში:
a.
შენობის ფასადდზე მკვეთრად უნდა იკითხებოდეს შესასვლელები და
ფასადის შეწეული
ელემენტები რითაც ჩამოყალიბდება ვიზუალურად საინტერესო რიტმი.
b.
მოომიჯნავე
შენობებს შორის საპროექტო შენობის წინა ფასადი განთავსდეს თანაბრად,
საფეხურებრივად, მიმდებარე შენობა-ნაგებობებთან „რბილი“გადასვლის მიზნით.
c.
პროექტირებისას მოვერიდოთ ყრუ, ცარიელი ტორეცის კედლებს, რაც გამოიწვევს ქუჩის
კომპოზიციიდან ამოვარდნას.
i.ასევე, საპროექტო შენობა-ნაგებობა შესაძლებელია განთავსდეს ისტორიული ძეგლის ან არქიტექტურული
ღირებულების მქონე შენობის მომიჯნავედ, რომელსაც ქუჩისგან ყოფს სივრცე ან აქვს შედარებით დიდი
ზომის მიწის ნაკვეთი, შიდა ეზოთი წინა ან გვერდითა ბაღით. საპროექტო შენობის განაშენიანების დაწევის
რეგულირების ხაზი შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს ისტორიული ძეგლის რეგულირების ხაზსა და
საზოგადოებრივ სირცესთან.
d.
განაშენიანების ხაზიდან უკან დაწეული ძეგლის არსებობის შემთხვევაში საპროექტო შენობა უნდა
განთავსდეს ისე (უკან დაწევით), რომ არ „დაჩრდილოს“ მომიჯნავე ძეგლის ფასეული თავისებურებები.
e.

2.

მეთოდოლოგია: განიხილიეთ განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზი ისე, რომ
გაფართოვდეს როგორც ქუჩის სივრცე (მათ შორის საფეხმავლო ნაწილი).
3.
განაშენიანების ხაზიდან დაგეგმილი უკან დაწევა.

არაერთგვაროვანი

განაშენიანების

ხაზის

შემთხვევაში,

განაშენიანების

არაერთგვაროვნების

შესარბილებლად საპროექტო შენობის განსათავსებლად გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი
მოხოვნები:
(ა) ძირითადი მოთხოვნები: თუ საპროექტო ობიექტის ერთი ან ორივე მომიჯნავე შენობა ქუჩის ან ჩიხის
განაშენიანების რეგულირების ხაზიდან უკანაა დაწეული, საპროექტო ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის
მშენებლობა, აღდგენა, რეკონსტრუქცია ან მიშენება-დაშენება უნდა განთავსდეს მომიჯნავე შენობების
განაშენიანების რეგულირების ხაზიდან უკან დაწევის მანძილების საშუალო დაშორებით. მომიჯნავე
შენობებად ჩაითვლება შენობები რომლებიც საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია არაუმეტეს 15
მეტრისა.

სურ. 10

ბ) გასაშუალოების ალტერნატიული მეთოდი: თუ ზემოაღრნიშნულ ქვეთავში(ა) მოცემული წესების
თანახმად, აუცილებელია გასაშუალოება მოხდეს ორ მომიჯნავე შენობის ქუჩაზე გამავალ ფასადს შორის,
საპროექტო შენობის სავალდებულო განაშენიანების

დაწევის ხაზი შესაძლებელია ალტერნატიულად

გასაშუალოვდეს სიღრმეში, არასტანდარტული გზით, ისე რომ უკან დაწევის შედეგად მიღებული ფართი
სულ მცირე უნდა უდრიდეს საპროექტო მიწის ნაკვეთის (შენობის) ქუჩაზე გამავალი სიგანისა და ამ
ქვეთავით მოთხოვნილი უკან დაწევის მანძილის ნამრავლს;
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(გ) გაზომვის მეთოდი. განაშენიანების რეგულირების ხაზიდან უკან დაწევის მანძილი უნდა იზომებოდეს
ყოველი მომიჯნავე შენობიდან არსებული ქუჩის ან ჩიხის მიმართ ჰორიზონტალური ხაზიდან
საამშენებლო კედლის უახლოეს წარმოსახვით ჰორიზონტალურ ხაზამდე, ყოველგვარი გამოწეულის
ნაწილების, ტერასის, ავტოსადგომის სტრუქრურისა და დაბრკოლებების გარეშე.

(დ) განსაკუთრებული პარამეტრების მქონე ნაკვეთის გამოყენების პირობები
შესახვევსა და გზაჯვარედინზე მდებარე კუთხის მიწის ნაკვეთები.
გზაჯვარედნის ან შესახვევზე მდებარე საპროექტო კუთხის მიწის ნაკვეთების შემთხვევაში წინა
რეგეულირების დაწევის ხაზი უნდა განისაზღვროს მესაკუთრის მიერ არჩეული ძირითადი
ფასადის (ფასადების) მიმდებარედ ქუჩის ან ჩიხის გასწვრივ არსებულ რეგულირების ხაზის
მიმართ.
(ე) მაქსიმალური მოთხოვნები. ნებისმიერი შემთხვევისთვის რეგულირების ხაზიდან მაქსიმალური დაწევა
ქუჩის ან შესახვევის გასწვრივ არსებული განაშენიანების რეგულირების ხაზიდან არ უნდა აღემატებოდეს
4,5 მ.
(ვ) გამწვანება და წყალგამტარი ზედაპირები.
წყალგამტარი ზედაპირები. განაშენიანების დაწევის რეგულირების ხაზის წინა სივრცის სულ მცირე 50%
უნდა იყოს წყალგამტარი, რათა უზრუნველყოს ნიაღვრის გადინება. წყალგამტარ ზედაპირზე შეიძლება
გათვალისწინებული იყოს ლანდშაფტის დიზაინის მოთხოვნები.

(ზ) განაშენიანების რეგულირების ხაზების ურთიერთკავშირი. განაშენიანების რეგულირების ხაზებსა და ამ
თავით გათვალისწინებული უკან დაწევის წესების ურთიერთ წინააღმდეგობაში მოსვლის შემთხვევაში
უპირატესია ის, რომლიც მოთხოვნაც უფრო მკაცრია.
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მუხლი 9. ლანდშაფტური დიზაინი

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: წინა რეგულირების ხაზზე ლანდშაფტური დიზაინის
გამოყენება

1.

ლანდშაფტური დიზაინი პროექტირების განუყოფელი თანამდევი ნაწილია და არა შემდგომი.
a. განაშენიანების

რეგულრების ხაზზე ლანდშაფტური დიზაინის გამოყენება ვიზუალურად

საინტერესო გარდამავალ სივრცეს ქმნის ქუჩის საზოგადოებრივ სივრცესა და კერძო საკუთრებას
შორის, ასევე

შესაძლებლობას იძლევა დაფაროს შენობის უსახური ელემენტები ან პირიქით,

გამოიკვეთოს შენობის ღირებული ნაწილი. განაშენიანების რეგულირების ხაზის დასმისას
გასათვალისწინებელია

სხვადასხვა

დეტალი

და

ღონისძიებები

კონკრეტულ

პროექტთან

მიმართებაში:
b. ლანდშაფთური დიზაინის უზრუნველყოფა.
c. მიწის ნაკვეთზე ხე-ნარგავებისათვის განსათავსებლად
უზრუნველყოფა (გამოყოფა). (კ-3)

სათანადო

სიდიდის

ტერიტორიის

წყალგაუმტარი მასალით დაფარული არეალების მინიმალიზაცია. (მაგალითად, როგორიცაა მისასვლელი
გზები). საპროექტო მისასვლელი გზები არ უნდა იყოს ფართე, უნდა აკმაყოფილებდეს პარკირების
ადგილთან (გარაჟი) მისასვლელად საჭირო პარამეტრებს და შესაძლებელია დაფარული იყოს
წტალგამტარი ზედაპირით, როგორიცაა მაგალითად ბეტონის საგზაო ფილისა და ბალახის ბუნებრივი
საფარის მონაცვლეობა.
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შესაბამისი ნებართვის შემთხვევაში მცენარეები შესაძლებელია განთავსდეს საკადასტრო ერთეულის
საზღვის გარეთ.

2.
a.

გამწვანება

და

გამწვანება და ლანდშაფტური დიზაინი

ლანდშაფტური

დიზაინი

განსაკუთებით

მნიშვნელოვანია

იმ

საკადასტრო

ერთეულებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ განსაზღვრული განაშენიანების რეგულირების ხაზი. საპროექტო
შესაძლებლობები მოიცავს შემდეგს:
b.
ხე-ნარგავები ქუჩაზე.
c.
მიწისპირა სართულზე შესასვლელთან, კიბეზე და სადარბაზოს უჯრედთან მცენარეების ქოთნების
განთავსება.
d.
ზედა დონეზე, აივნებსა და ღია მოედნებზე მცენარეების ქოთნების განთავსება.
e.
წინა ფასადზე ჟალუზების მოწყობა.
f.
რეკომენდირებულია ბუნებრივი გამწვანების ან არსებული კლიმატის შესაბამისი მცენარეების
გამოყენება. სავალდებულოა ირიგაციისა და სხვა ტექ.მომსახურების საკითხების გათვალისწინება. წინა
რეგულირების ხაზზე გარე განათების მოწყობისას გასათვალიწინებელია ენერგოეფექტური განათების და
გამოსხივების დამცავი მექანიზმების გამოყენება.

3.

სამეზობლო მიჯნა

სამეზობლო მიჯნა წარმოადგენს მომიჯნავე შენობებს შორის არსებულ მანძილს. ხშირ შემთხვევაში,
მხოლოდ შენობების ნაწილია განთავსებული სამეზობლო მიჯნისგან მოშორებით. სამეზობლო მიჯნა
განსაზღვრავს თითოეული შენობის ინდივიდუალურობას ხელს უწყობს რა რიტმის ჩამოყალიბებას
შემოთავაზებული პროექტის დამუშავების პროცესის მიმდინარეობისას.

4. უკანა ეზო
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შენობა განთავსდეს მომიჯნავე შენობასთან ინსოლაციისა და
ჩაუხედაობის პრინციპების მაქსიმალური დაცვით.
უკანა ეზო არის შენობის უკანა ფასადსა და უკანა საკადასტრო საზღვარს შორის არსებული ღია სივრცე.
როდესაც ხდება შენობის გაფართოება უკანა ეზოს ხარჯზე, აუცილებელია ინსოლაციისა და ჩაუხედაობის
პრინციპის დაცვა მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებთან მიმართებაში. ეს შეიძლება სირთულეს წარმოადგენდეს
თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების სიმჭიდროვიდან გამომდინარე, თუმცა შენობების
დიზაინის ცვლილებამ შესაძლოა შეამციროს არსებული ზეგავლენა და გახადოს შენობა არსებული
განაშენიანების შესაბამისი.

5. ინსოლაცია
a.

მჭიდროდ

განაშენიანებულ

უბნებში

სარეკონსტრუქციო

შენობების

მოცულობის

გაზრდის

შემთხვევაში მოსალოდნელია მეზობელი შენობებისათვის ბუნებრივი განათების შემცირება. გარკვეულ
შემთხვევებში შემოთავაზებულ პროექტს დიდი უარყოფითი გავლენის მოახდენა შეუძლია მიმდებარე
შენობებზე.

მსგავს

შემთხვევებში,

დიზაინის

წარმოდგენილი

მოდიფიკაციებით

შესაძლებელია

განათებულობაზე (ინსოლაციაზე) გავლენის მინიმუმამდე დაყვანა. კონკრეტული პროექტისათვის
შესაძლოა მისაღები იყოს დიზაინის სხვა სახის ცვლილებები არსებული გარემოებების გათვალისწინებით:
b.
c.
d.
e.
f.

შენობის სიმაღლის რეგულირების ხაზების დადგენა;
პროექტში ქანობიანი სახურავის გათვალისწინება;
განათების გამანაწილებელი უჯრედი;
კიბეებისა და მოედნების გამჭოლი მოაჯირები;
პარაპეტების შემცირება ცეცხლმედეგი სახურავის გამოყენების შემთხვევაში.
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6. ჩაუხედხაობის პრინციპი (სამეზობლო მიჯნის დაცვა)
შენობის მოცულობის გაზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების ჩაუხედაობის
პრონციპების დარღვევას. შესაძლებელია არსებობდეს ისეთი შემთხვევა, სადაც კონკრეტული საპროექტო
წინადადება ზიანს აყენებს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობის შიდა საცხოვრებელ სივრცეს. მსგავს სიტუაციებში,
წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებამ

მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს ჩაუხედაობის ნორმების

დარღვევა. რიგი ცვლილებები შესაძლოა მისაღები იყოს კონკრეტული პროექტის არსებული გარემოებების
გათვალისწინებით. ზოგიერთი ქმედება წინააღმდეგობაში მოდის ინსოლაციის პრინციპებთან, შესაბამისად,
აუცილებელია საკითხების პრიორიტეტებად დალაგება:
a.
ხედისაპროექტო წინადადებაში გათვალისწინებულ იქნას ლანდშაფტის დიზაინი და მიჯნის
დამცავი მექანიზმები;
b.
მოედნებზე მასიური დამცავები;
c.
ფანჯრების კონფიგურაცია შენობებს შორის მხედველობის ხაზის დაყოფასთან მიმართებაში;
d.
სამეზობლო მიჯნაზე სინათლისგამტარი მინის, როგორიცაა მინაბლოკის გამოყენება.
7. საზოგადოებრივი სივრცეები პროექტში გათვალისწინებული ხედების ფარგლებში
გენგეგმისა

და

ურბანული

დიზაინის

ელემენტები

ითვალისწინებს

ქალაქისთვის

მნიშვნელოვანი

საზოგადოებრივი ხედების დაცვა-შენარჩუნებას.
განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ღია სივრცეებსა და წყლის სარკეს. აუცილებელია ქალაქის სხვადასხვა
ღია სივრციდან აღქმული მნიშვნელოვანი ხედების დაცვა/შენარჩუნება, როგორიცაა ქუჩები და პარკები,
წარმოდგენილი/შემოთავაზებული პროექტების კორექტირების გზით, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს
საზოგადოებრივი ხედების გაუარესების საფრთხე.

სურ. 17

სურ. 18

მუხლი 10. შენობის ლოკაცია
1.

კუთხის შენობები

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: კუთხის შენობების განსაკუთრებული ვიზუალური
გამოკვეთა
კუთხის შენობები გაცილებით მეტ როლს თამაშობენ მთლიანი უბნის ხასიათის ჩამოყალიბებაში, ვიდრე
ქუჩის განშლაში სხვა შენობები. კუთხის შენობებს თავისი განსაკუთრებული ვიზუალური მნიშვნელობით
ქუჩის ძირითადი კომპონენტის მახასიათებელი თვისებები გააჩნია. კუთხის შენობების პროექტირებისას,
გასათვალისწინებელია

შემდეგი:

(სხვა

ღონისძიებები

შესაძლებელია

იყოს

გათვალისწინებული

გასათვალისწინებელი კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში)
a. ორივე ქუჩაზე გამავალი ფასადი დაპროექტდეს ღიობების გათვალისწინებით, იარუსებად და
დამუშავდეს როგორც „წინა“ ფასადი.
b. მიმდებარე შენობებისგან განსხვავებით, გამოკვეთილი არქიტექტურული დეტალების დამუშავება.
c. შესაძლებლობის შემთხვევაში, დასაშვებია სიმაღლის გაზრდა;
d. სხვა შენობებისგან განსხვავებით, ისეთი არქიტექტურული ელემენტების ჩართვა, როგორიცაა
გუმბათი, სვეტები, კარნიზები, აივნები და სხვ.
e. გამოწეული შესასვლელი კუთხის გამოკვეთით.

ზოგიერთ კუთხის შენობას შესაძლებელია გააჩნდეს უკანა, ან შიდა ეზო რომელიც აღიქმება ქუჩიდან და
ასევე შენობის ეზოს სიღრმეში არსებული ფასადი, ან მისი ზედა სართულები შეიძლება აღქმადი იყოს
ქუჩიდან. ასეთ შემთხვევაში, შენობის უკანა ფასადიც, წინას მსგავსად, უნდა დამუსავდეს და მოპირკეთდეს
შესაბამისი სამშენებლო მასალით, რათა არ შემცირდეს შენობის მხატვრული ღირებულება.

სურ. 19 ეს კუთხის შენობა ორივე ქუჩიდან უკან დაწევითაა დასმული, რაც კუთხეში განთავსებული შესასვლელის საფეხურებს ხდის
ხილვადს. ფრონტონი და აივანი ზედა სართულზე შენობას მატებს მეტ მხატვრულ ღირებულებას.

სურ.20 ქუჩის კუთხის თანამედროვე შენობის ზედა სართულიდა გამოწეული კვადრატული ეკრკერები კუთხეზე ქმნის დიდ
ვიზუალურ აქცენტს.

2.

საზოგადოებრივ სივრცესთან მოსაზღვრე შენობები

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: პროექტირების სტადიაზე გასათვალისწინებელია შენობის
ფასადის დახვეწილი იერსახე და საზოგადოებრივ სივრცეში შერწყმა
ზოგიერთი შენობა ემიჯნება საზოგადოებრივ სივრცეებს, როგორებიცაა პარკები, სკვერები, ველობილიკები,
სასკოლო მოედნები. მათაც როგორც კუთხის შენობების შემთხვევაში, გააჩნიათ საზოგადოებრივ
სივრცესთან მომიჯნავე ერთზე მეტი ფასადი და მათზეც გასათვალისწინებელია კუთხის შენობების
პროექტირების რეკომენდაციები.

სურ. 21

Vთავი
შენობის მასშტაბი და ფორმა

მუხლი 11. დიზაინის პრინციპი: შემუშავდეს შენობა-ნაგებობების მასშტაბი და ფორმა მიმდებარე

განაშენიანებასთან შესაბამისობაში, რათა შენარჩუნდეს უბნის ხასიათი.
1.

შენობის მასშტაბი

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია:

შენობის მასშტაბი

მიმდებარე განაშენიანების

სიმაღლისა და სიღრმის თავსებადი უნდა იყოს.
შენობის მასშტაბი დგინდება სიმაღლით, სიგანითა და სიღრმით. არსებითი მნიშვნელობა
აქვს, რომ შენარჩუნებული იქნეს უბნის ხასიათი, ამიტომ ახალი შენობის მასშტაბი თავსებადი

უნდა იყოს მიმდებარე შენობებთან. დარღვეული მასშტაბის მქონე შენობები (ძალიან დიდი ან
პატარა) არა ჰარმონიულად ერწყმის მიმდებარე გარემოს.
შენობა, რომლის მოცულობა დიდია შესაძლებელია ჩაეწეროს არსებულ განაშენიანებაში თუ
მას ვიზუალით პატარას გამოვაჩენთ. ეს შესაძლებელია ბოლო სართულების უკან შეწევით. სხვა
შემთხვევაში, აუცილებელია სიმაღლის შემცირება.

სურ. 22. შენობა უმასშტაბოა მომიჯნავე შენობებთან მიმართებაში

სურ. 23

მეოთხე სართულის უკანა

მხარეს შეწევით, ფასადი დანაწევრდა და განსახილველი შენობის მასშტაბი შედარებით თავსებადი გახადა მომიჯნავე შენობებთან

2.

შენობის მასშტაბი ქუჩაზე

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: დაპროექტებილი

იქნეს არსებულ შენობებთან

თავსებადი მასშტაბის შენობა.
თუ საპროექტო შენობის სიმაღლე უფრო დიდია ვიდრე არსებული შენობები, ან თუ ხდება
არსებულ შენობაზე სართულის დამატება, მაშინ აუცილებელი ხდება შენობის სიმაღლისა და
სიღრმის ცვლილება, რათა ქუჩაზე შენარჩუნდეს არსებული მასშტაბი. ამ ცვლილებების
პროექტირებისას შენობის ბოლო სართულების ხილვადობა ქუჩიდან უნდა იყოს შეზღუდული და
დაცული უნდა იქნეს მთავარ ფასადის უპირატესობა. მთავარია, რომ ახალმა შენობამ შეავსოს

დანარჩენი შენობები უბანში და არ იდგეს განცალკავებულად, მიუხედავად ინდივიდუალური
დიზაინისა.

სურ.24

სიმაღლისა და სიღრმის ცვლილების დროს დაცული უნდა იქნეს შემდეგი მოთხოვნები (ნორმები);
სხვა ნორმები დამოკიდებულია კონკრეტული პროექტის გარემოებებზე.
a.

რეკომენდირებულია ბოლო სართული უკან შეიწიოს (450 სმ).

b.

იმისთვის რომ არ გამოვიყენოთ პარაპეტი უნდა გამოვიყენოთ ცეცხლ-გამძლე ქანობიანი

სახურავი.
c.

ხილვადობის შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილ იქნეს შეძლებისდაგვარად სახურავის

დახრილობა.
d.

არ მოეწყოს განაშენიანების სიმალის (Skyline) რეგულირების ხაზიდან ამოვარდნილი ბოლო

სართული.
მუხლი 12. ქუჩებზე და შესახვევებზე, შენობების ეზოებში და ღია სივრცეებში შენობის ნაწილების
შეჭრები.

1.

ღია სივრცეებში დასაშვები შეჭრები:

ქუჩის მხარეს შენობის ან სტრუქტურის ზედაპირიდან გამოწეული

ნაწილების შეჭრა ქუჩის,

ტროტუარის, გზის ან სხვა საზოგადოებრივ სივრცის ზედაპირიდან ზევით განთავსებული უნდა
იყოს არანაკლებ 230 სმ დაშორებით;
(ა) ჰორიზონტალური ზედაპირიდან მინიმუმ 230 სმ სიმაღლიდან

დაშორებული წმინდა

არქიტექტურული და დეკორატიული ხასიათის ელემენტები, როგორიცაა; კარნიზი, ჟოლობი,
ფანჯრის რაფები, და სხვა დეკორატიული ელემენტები სისქით არაუმეტეს 80 სმ, რომელიც არ

ზრდის საერთო სასარგებლო ფართს და მოცულობას და შესაძლებელია გარს უვლის შენობას, არ
უნდა (დაპროექტდეს) აღემატებოდეს:
(ბ) შეჭრას საკადასტრო საზღვრიდან სახურავის დონეზე
საზოგადოებრივ სივრცის

მხარეს, ან სავალდებულო

ქუჩის, ტროტუარის, გზის ან სხვა

უკან დაწევის რეგულირების ხაზიდან

არაუმეტეს 90 სმ-ს, ან შემინული გამოწეული ფანჯარა (ფანჯრის გამოწეული ელემენტები;
კარნიზი, რაფა) არაუმეტეს 30 სმ-ს;
(გ) ნებისმიერი დონიდან 30 სმ შეჭრას ქუჩის, ტროტუარის, გზის ან სხვა საზოგადოებრივ სივრცის
ზედაპირისკენ, ან სავალდებულო უკან დაწევის რეგულირების ხაზიდან;
(დ) შეჭრა ეზოებსა და სხვა ღია სასარგებლო სივრცეებში 90 სმ დან არანაკლებ სავალდებულო
მინიმალური 5 სმ-მდე;

სურ.25

2.

შემინული გამოწევა (ერკერი) აივავანი (გარდა ორიან მეტი საცხოვრებელი სექციის ან ოთახის

დამაკავშირებელი აივნისა) და მსგავსი ფორმები რომლებიც ზრდიან შენობის საერთო ფართს ან
შენობის მოცულობას, მიწის დონის ზევით რეგულირდება შემდეგი შეზღუდვებით:
(ა) გრუნტის გზის ან ტროტუარის ზედაპირიდან მინიმალური სიმაღლე 230 სმ;
(ბ) ეზოებში, ღია სივრცეებში

აივნებისა და შემინული გამოწევების (ერკერები) შეჭრები

შეზღუდულია 90 სმ მდე, იმ პირობით რომ იმ ქუჩებსა და შესახვევებში, სადაც ტროტუარის სიგანე
270 სმ და ნაკლებია, შეჭრები შემცირდება 60 სმ მდე;
(გ) გამოწევის მინიმალური სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 230 სმ;
(დ) ეზოებსა და სხვა ღია სასარგებლო სივრცეებში 90 სმ დან
მინიმალური 5 სმ მდე;

არანაკლებ სავალდებულო

(ე) ეზოებში, ღია სივრცეებში (ქუჩებში) აივნებისა და შემინული გამოწევების (ერკერები) შეჭრები
შეზღუდულია 90 სმ მდე, იმ პირობით რომ იმ ქუჩებსა და შესახვევებში, სადაც ტროტუარის სიგანე
270 სმ და ნაკლებია, შეჭრები შემცირდება 60 სმ მდე და შეჭრა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს
240 სმ-ზე ახლოს ქუჩის ან შესახვევის ღერძულა ხაზიდან.

სურ.26 ქუჩის განაშენიანების მასშტაბის დაცვა შესაძლებელია, მესამე სართულის უკანა მხარეს შეწევით. რაც შეეხება მეოთხე
სართულს მისი არსებობა იწვევს ქუჩის მასშტაბის დარღვევას

სურ. 27 სამსართულიან განაშენიანებაში მასშტაბი შენარჩუნებულია, დამატებული სართულის
უკანა მხარეს შეწევის გზით.

მუხლი13. შენობის მასშტაბი კვარტალური განაშენიანების ღია სივრცეში
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შენობა უნდა დაპროექტდეს იმგვარად, რომ მისი
გაბარიტები (სიმაღლე და სიღრმე)

თავსებადი იყოს შუაში ღია სივრცის მქონე

კვარტლის

(განაშენიანების) არსებული შენობების მასშტაბთან და გაბარიტებთან. დაუშვებელია მრავალბინიანი
სახლების შიდა ეზოებში და თბილისურ ეზოებში ახალი მოცულობების გაჩენა, ან არსებული
უსახური მოცულობების ინდივიდუალური განვითარება.
1.

შენობის უკანა ეზოში გაკეთებული მიშენებების მაგალითები

სურ.28 კვარტალი, რომლის შიდა სივრცე მთლიანად გახსნილია

სურ. 29 კვარტალი, რომლის შიდა სივრცეში ვხვდებით გარკვეულ მოცულობებს

უკანა ეზოები ერთობლივად ქმნიან კვარტალში ღია სივრცეებს, რაც მნიშვბნელოვანია კვარტლის
მაცხოვრებლებისთვის და საყოველთაო კეთილდღეობისთვის. შენობის მასშტაბის გაზრდამ უკანა
ეზოებში შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ღია სივრცეზე. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა
დაშვებულია კანონმდებლობით, შენობის გაფართოება შეიძლება მიუღებელი იყოს კვარტალში
მასშტაბის განმსაზღვრელ შენობებთან, თუ ამოვარდნილია მასშტაბიდან (ზედმეტად ღრმაა ან
მაღალი). უკანა ეზოებში დამატებითმა ნაგებობებმა შესაძლებელია ეზოები „ჩაკეტონ“ და გათიშონ
საერთო ღია სივრციდან. „ პროექტირების

გარკვეული

სახის

მოდიფიკაციებმა

შეიძლება

შეამციროს საპროექტო შენობის გავლენა უკანა ეზოს ფართობზე. შესაძლებელია სხვადასხვა
ცვლილება, რომელიც დამოკიდებულია კონკრეტული პროექტის გარემოებებზე.
a.

უკანა ეზოს მხრიდან შეიწიოს ბოლო სართული, რათა უკანა ეზოში უზრუნველყოფილი

იყოს მეტი სივრცე;
b.

შენობა შეიწიოს უკან ან მომიჯნავე შენობების წითელი ხაზებიდან.

c.

შემცირდეს საპროექტო შენობის ან მიშენების განაშენიანების ფართობი.
შენობის უკანა ეზოში გაკეთებული მიშენებების მაგალითები

სურ. 30 მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა უკანა ეზოში

მინაშენის გავლენას და თავისი მასშტაბით უფრო მიესადაგება

სამსართულიანი მიშენების საშუალებას იძლევა, საპროექტო

არსებულ შენობას.

მიშენება უმასშტაბოა მომიჯნავე შენობებისა და უკანა ეზოს
სივრცესთან მიმართებაში.

სურ. 31

ორსართულიანი მიშენება ქანობიანი სახურავით ამცირებს

სურ. 32 ორსართულამდე შემცირებული მიშენება გავლენის

33 ეს დაშენება დაგეგმარებულია მთელ სიგანეზე მეორე

მინიმალიზაციისათვის

სართულის უკანა ეზოს მხრიდან შენობისკენ დაწევით.

ორივე

მხრიდან

შემოწეულია

გვერდითა საკადასტრო (შენობის) საზღვრიდან.

სურ.

სურ. 34 უკანა კიბე შეწეული უნდა იყოს გვერითა საკადასტრო საზღვრიდან (შენობის გვერდითა ხაზიდან), დაცული იყოს მიჯნის
ზონა და მათი შეჭრა შიდა ეზოში უნდ იყოს მინიმალური რათა უკანა ეზოების სივრცე მაქსიმალურად იქნეს შენარჩუნებული

2.

შენობის ფორმა

ინსტრუქცია : შენობის ფორმა თავსებადი უნდა იყოს გარშემო მყოფ შენობებთან.
შენობის ფორმა სამ-განზომილებიანი ფორმაა, რომელიც შეიცავს სიგანეს, ფასადის პროპორციებსა
და სახურავის ფორმას.
3. ფასადის სიგანე

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შენობის ფასადის სიგანე თავსებადი უნდა იყოს გარშემო

მყოფ შენობების ფასადებთან.
ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ქუჩის განაშენიანებაში არსებული შენობების ფასადის
დომინირებული სიგანე ხელს უწყობს შენობათა ფორმირებას არსებულ გარემოში. აუცილებელია
გათვალისწინებული იქნეს ამ სიგანის ტიპიური ფასადები. თუ პროექტის მიხედვით ფასადის
სიგანე უფრო დიდია ვიდრე მომიჯნავე შენობების ფასადები გათვალისწინებული უნდა იქნეს
ტრადიციული ფასადი. მაგალითად, ახალი შენობის ფასადი უნდა დანაწევრდეს (რამოდენიმე
ფორმად,

მოცულობად)

რომლის სიგანეც ანალოგიური იქნება

ქუჩის განაშენიანებაში

დომინირებული სიგანის. ფასადების დატეხვა-დანაწევრება უნდა იყოს არსებითი (მოცულობით,
აქიტექტურული ხასიათით, მასალით, ფერით და სხვა...) და არა ზედაპირული.

სურ. 35 იმის მიუხედავად, რომ შენობა ორჯერ განიერია მომიჯნავე ნაგებობებთან, იგი დაყოფილია ორ მოცულობად, რომლებიც
იმეორებენ მომიჯნავე ნაგებობეის სიგანეებს (პროპორციებს)

4.
სავალდებულო

პროპორციები

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: ახალი შენობის პროპორციები

განაშენიანებაში

არსებული შენობების პროპორციების თავსებადი უნდა იყოს.
პროპორციები არის სივრცითი თანაფარდობა შენობების მახასიათებლებს შორის, და
მოიცავს თანაფარდობას სიმაღლეს, სიგანესა და შენობის საერთო ხედს შორის. შენობის
პროპორციები თვალშისაცემია სართულების სიმაღლეში, ფანჯრებისა და კარების ზომასა და
განლაგებაში. საპროექტო შენობის მახასიათებლები პროპორციული უნდა იყოს განაშენიანებაში
არსებული შენობებისა.

სურ. 36 შენობის ფანჯრის ღიობების ჰორიზონტალური აქცენტი არ შეესაბამება ქუჩის ხასიათს და მიმდებარე შენობების პროპორციებს.

სურ. 37 ვერტილალურად ორიენტირებული ფანჯრების მეშვეობით შენობას აქვს მიმდებარე შენობების მსგავსი პროპორციები.

5.

სახურავის კონტური

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია:

ახალი შენობის სახურავები არსებული შენობების

სახურავების თავსებადი უნდა იყოს.
თბილისში ძირითადად გვხვდება ერთ ქანობიანი, მრავალ ქანობიანი, კეხიანი, ბანიანი ან
ბრტყელი გადახურვები. შენობას შეიძლება ჰქონდეს პარაპეტი, რომლის უკან შეიძლება იყოს
ბრტყელი ან ქანობიანი გადახურვა. კვარტალში სახურავები ქმნიან სახურავების პროფილის ხაზს,
ცასთან მიმართებაში. სახურავის დიზაინისას გათვალისწინებული უნდა იქნას არსებული
სახურავები. მაგალითად თუ შენობების უმრავლესობას აქვს წინა ფრონტონი, ბრტყელ სახურიანი
შენობის დამატებით შესაძლოა დაირღვეს განაშენიანების არსებული რიტმი.
ზოგიერთ შემთხვევაში არსებობენ შენობების ჯგუფი, რომელთაც აქვთ სახურავის საერთო
ხაზი, რაც გვაძლევს წარმოდგენას იმაზე, თუ რომელი სახურავის ხაზს შეუძლია შეკრას ქუჩის
პეიზაჟი. სხვა სიტუაციაში საპროექტო შენობის სახურავის ხაზის განსასაზღვრელად სასურველია
განხილული იქნას მთლიანი კვარტლის განშლის მაგალითზე.

სურ.38 განსახილველი შენობის ბრტყელი გადახურვა არარის თავსებადი მომიჯნავე შენობის სახურავებთან

სურ. 39 ქანობიანი სახურავის გაჩენამ შენობა თავსებადი გახადა მომიჯნავე შენობის სახურავებთან

სურ. 40 განაშენიანებაში სადაც დომინირებს შენობებს ბრტყელი გადახურვები, შესაძლებელია ისეთი ქანობიანი სახურავის მოწყობა,
რომელიც თავსებადი იქნება მომიჯნავე ნაგებობებთან

VI თავი
არქიტექტურული სახასიათო ელემენტები
მუხლი14. დაგეგმარების პრინციპები: შენობის დამახასიათებელი არქიტექტურული ელემენტების
დაგეგმარება უნდა მოხდეს არსებული გარემოს ვიზუალური და არქიტექტურული ხასიათის გაუმჯობესების
გათვალისწინებით.

შენობის დამახასიათებელი არქიტექტურული ელემენტები შენობას ანაწევრებს და მას ხდის უფრო
საინტერესოს. დამახასიათებელი არქიტექტურული ელემენტებია აივნები, შუშაბანდები, ერკერები,
შესასვლელები, ჭიშკრები, სახურავის ფორმა. არქიტექტურული ელემენტები წარმოადგენს როგორც
შენობის, ასევე არსებული გარემოს მნიშვნელოვან კომპონენტს.
დამახასიათებელი არქიტექტურული ელემენტების დაგეგმარებისას მნიშვნელოვანია არსებულ
განაშენიანების არქიტექტურული ელემენტების ტიპის, განთავსებისა და ზომების გათვალისწინება და
არსებული გარემოს ვიზუალური და არქიტექტურული ხასიათის გაუმჯობესება. რეკომენდებული არ არის
ისეთი

ელემენტების

გამოყენება,

რომელიც

შეუთავსებელია

არსებული

განაშენინებისთვის

დამახასიათებელ არქიტექტურისთან.
1.
სავალდებულო

სახელმძღვანელო

შენობაში შესასვლელები
ინსტრუქცია:

შენობის

შესასვლელების

დაგეგმარებისას

გასათვალისწინებელია ქუჩის,ტროტუარის ან საზოგადოებრივი სივრცესა და შენობის კერძო სივრცეს შორის
კავშირის გაუმჯობესება.
შენობის შესასვლელი წარმოადგენს შენობის მნიშვნელოვან ელემენტს, რომლითაც ქუჩისა და
ტროტუარის საზოგადოებრივი სივრცე უკავშირდება შენობის კერძო სივრცეს. კარგად დაგეგმარებული
შენობის შესასვლელი გამოიყურება მიმზიდველად გამვლელებისთვის და უბანში სასიამოვნო გარემოს
ქმნის. შესასვლელი უშუალოდ კარის გარდა შეიძლება მოიცავდეს კიბეს, ბაქანს და სხვა ელემენტებს.
განსახილველი ობიექტი

სურ.42

შესასვლელები შენობის მნიშვნელობანი მახასიათებელია.

ილუსტრაციაში წარმოდგენილია ,,სტუმართმოყვარე’’

შესასვლელები ფართო კიბეებითა და კარის თავსართები

2.

შენობაში შესასვლელის მდებარეობა

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: გასათვალისწინებელია არსებულ შენობებში შესასვლელების ხასიათი.
მრავალ უბანში კვარტალური განაშენიანების ფასადებს ახასიათებს შენობებში განსაზღვრული
ტიპის შესასვლელები. შესასვლელები შეიძლება თანმიმდევრულად იყოს განთავსებული მარცხენა მხარეს,
მარჯვენა მხარეს, შუაში, ან შეიძლება იყოს შეწეული. ზოგიერთი შესასვლელი შეიძლება იყოს

განთავსებული ქუჩის დონეზე, ხოლო სხვები აწეული იყოს ქუჩის დონიდან მიკრო უბნის ხასიათის
გათვალისწინებით.
თბილისის ისტორიულ ნაწილში ხშირია შემთხვევები, როცა შენეობების პირველი სართულები
იძენენ ახალ არასაცხოვრეებელ ფუნქციას, ძირითადად კომერციული მიზნით და ქუცჩაზე გამომავალ
ფასადზე ხდება ახალი დამატებითი შესასვლელების გაჩენის აუცილებლობა, უმეტეს შემთხვევაში
არსებული ფანჯრის ღიობის გადაკეთების გზით. ახალი შესასვლელებისა და კიბის საფეხურების
მოსაწყობად გამოყენებული უნდა იქნეს შენობის შიდა სივრცე, რათა არ შესძღუდოს ფეხით მოსიარულეთა
სავალი ნაწილი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შენობის ერთიანი არქიტექტურული სახე და
გადაწყვეტილი იქნეს ერთიან კონტექსტში. იხ. სურ.42-43

სურ.43

სურ.44

ფრონტალური შესასვლელი (გადახურული ტიპის შესასვლელი, პორტიკი)
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: გათვალისწინებული უნდა იყოს მიმდებარე განაშენიანებაში
არსებული შესასვლელების, პორტიკების შესაბამისი შესასვლელები.
ბაქანი-პორტიკი არის არქიტექტურული ელემენტი, რომელიც შენობაში შესასვლელის როლს
ასრულებს. მრავალ უბანში შენობებს ხშირად გააჩნია კიბე, რომლითაც ავდივართ ბაქანზე, რომელიც შეიძლება
იყოს ღია ან დახურული. ასეთი კიბეებს და ღია ან დახურულ პორტიკებს წვლილი შეაქვს ქუჩის ხედის
მრავალფეროვნებაში. გასათვალისწინებელია მიმდებარე განაშენიანებაში არსებული პორტიკების შესაბამისი
პორტიკის მოწყობა.

სურ.45

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: საკომუნიკაციო ფარები უნდა განთავსდეს ისე, რომ არ იყოს
აღქმადი შენობების წინა კედელზე ან ტროტუარზე.
საინჟინრო კომუნიკაციის კარადები, ფარები და მრიცხველები ხელს უშლის შენობის წინა ფასადის აღქმას.
მოწყობილობები უნდა განთავსდეს ისე, რომ არ გამოჩნდეს შენობის წინა ფასადზე, იყოს შეწეული ან
სხვაგვარად დამალული. დამატებით, საკომუნიკაციო კარადები ახალი შენობებისთვის შეძლებისდაგავარად
უნდა განთავსდეს უძრავი ქონების ტერიტორიაზე და არა ტროტუარებზე შენობის წინ. საჭიროა მსგავსი
ობიექტების

კოორდინირებულად

განთავსება

ხეების

დარგვის

პოტენციალის

მაქსიმიზაციის

გათვალისწინებით.

3.

აივნები და ერკერები

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: აივნებისა და ერკერების სიგრძე, სიმაღლე და ტიპი უნდა
შეესაბამებოდეს მიმდებარედ არსებული შენობების აივნებსა და ერკერებს.
აივნები და ერკერები წარმოადგენს შენობის არქიტექტურული სახის მნიშვნელოვან ელემენტს და
მათი დეტალები და მდებარეობა უნდა განისაზღვოს სხვა შენობების ელემენტების გათვალისწინებით და
შენობის პროპორციულობის დაცვით. აივნებსა და ერკერის სიგრძე, სიმაღლე და ტიპი ასევე უნდა
შეესააბმებოდეს ხასიათს, რომელიც გავრცელებულია მოცემულ არეალში. მაგალითად, უბანში შენობებს
შეიძლება ტიპიურად გააჩნდეს აივნებიდა ერკერები როგორც მეორე, ასევე მესამე სართულზე, ან მხოლოდ
მეორე სართულზე. შენობებს შეიძლება გააჩნდეს ერთი ერკერი ფასადის ცენტრში ან ორი გვერდიგვერდ
განთავსებული ერკერი. ერკერი შეიძლება იყოს კვადრატული, წახნაგოვანი ან მრუდი ფორმის.
ქუჩის მხრიდან დამახასიათებელია როგორც ხის ასევე ლითონის შეკიდული აივნები, ხოლო ეზოს
მხრიდან ხის გალერეა შუშაბანდები.

სურ. 46 ერკერის მოწყობის სახეობები შენობა-ნაგებობის კუთხეში

კუთხოვანი

მართკუთხა

მრუდხაზიანი

მრავალკუთხოვანი

განსახილველი ობიექტი

სურ.47 განიერი და გრძელი ერკერი არ არის თავსებადი მომიჯნავე შენობის ერკერებთან

4. გადახურვის არქიტექტურული ელემენტები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: საჭიროა გადახურვების სიფრთხილით მოწყობა და დაფარვა
ისე, რომ გადახურვა ზომიერად დომინირებდეს შენობის არქიტექტურაში
შენობის არქიტექტურულ სახეზე გავლენას ახდენს არქიტექტურული ელემენტების, მათ შორის
გადახურვის ელემენტების განთავსება და დიზაინი. გადახურვის ელემენტებია stair penthouse (სახურავზე
ამოსული კიბის უჯრედი), პარაპეტები, სამერცხულები, windscreen (დამცავი მოაჯირები) და მზის ენერგიის
მოწყობილობები, სატელიტური თეშები და ანტენები. ეს ელემენტები შეიძლება გავლენას ახდენდეს შენობის
და კვარტალის იერსახეზე და ამიტომ საჭიროა მათი მდებარეობის ყურადღებით შერჩევა და მათი დამალვა.
დიზაინის შემდეგი მოდიფიკაციების საშუალებით შეიძლება შემცირდეს გადახურვის ელემენტების
გავლენა: (სხვა მოდიფიკაციებიც შეიძლება იყოს შესაფერისი კონკრეტული პროექტის თავისებურებებიდან
გამომდინარე.)

a. გადახურვის ელემენტების მდებარეობის შერჩევა მათი ქუჩიდან აღქმადობის შემცირების მიზნით,
ისე, რომ სახურავი არ გამოიყურებოდეს გადატვირთულად;
b. გადახურვის ელემენტების რაოდენობის შემცირება;

6. სახურავზე ასასვლელი კიბეები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: სახურავზე ასასვლელი კიბის დაგეგმარება ისე, რომ
ის ქუჩიდან მინიმალურად აღიქმებოდეს.
სახურავზე მოხვედრის მიზნით ეწყობა სახურავზე ასასვლელი კიბე. საჭიროა ასასვლელი კიბის
ზომის შემცირება ისე, რომ ის ნაკლებად აღიქმებოდეს ქუჩიდან და ნაკლებად ახდენდეს გავლენას
მომიჯნავე შენობების განათებულობაზე. ასევე, შეიძლება სახურავზე ასასვლელი კიბის ნაცვლად მოეწყოს
სახურავის ლიუკი (პწკალა კიბეით), ეზო კიბით ან სახურავზე ასასვლელი უკანა კიბე შენობის ექსტერიერზე.
სურ. 48 ჭრილი სახურავის დახრილობისა და საფეხურების ჩვენებით

დიზაინის შემდეგი მოდიფიკაციების საშუალებით შეიძლება შემცირდეს სახურავზე ასასვლელი კიბის
გავლენა; სხვა მოდიფიკაციებიც შეიძლება იყოს შესაფერისი კონკრეტული პროექტის თავისებურებებიდან
გამომდინარე:
a. სახურავზე ასასვლელი კიბის გადახურვის დახრა ინტერიერში მდებარე კიბის დახრის შესაბამისად.
b. სახურავზე ასასვლელი კიბის განთავსება მომიჯნავე შენობის კედელთან.

7. პარაპეტები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: პარაპეტების დაგეგმარება შენობის პროპორციებთან და სხვა
ელემენტებთან შესაბამისობის დაცვით
პარაპეტი არის კედლის ნაწილი, რომელიც განთავსებულია სახურავის ზევით. ზოგიერთ
შემთხვევაში მისი მოწყობა აუცილებელია სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით, თუმცა პარაპეტი ასევე
შეიძლება იყოს დეკორატიული დეტალი და შესაძლებელია გამოყენებული იყოს სახურავზე განთავსებული
ელემენტების დასამალად. პარაპეტი დაგეგმარებული უნდა იყოს შენობის სხვა ელემენტებთან
შესაბამისობაში და შენობის პროპორციელის გათვალისწინებით. ცეცხლმედეგი გადახურვის გამოყენებით

შესაძლებელია გამოირიცხოს პარაპეტის აუცილებლობა, რითაც შემცირდება შენობის აღქმადი სიმაღლე
ქუჩიდან ან სხვა ღია სივრციდან.

სურ. 49

8. სამერცხულები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია:

სამერცხულების დაგეგმარება უნდა იყოს არსებული

განაშენიანების არქიტექტურული სახესთან შესაბამისობაში.
სამერცხულები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს როგორც შენობის უკეთ განათებისა და
ვენტილაციისთვის, ასევე დამატებით სასარგებლო სივრცის შესაქმნელად. სამერცხულების დაგეგმარებისას
გასათვალისწინებელია შემდეგი: (სხვა ზომები შეიძლება იყოს შესაფერისი კონკრეტული პროექტის
თავისებურებებიდან გამომდინარე)
a.

გვერდითა ფასადის სამერცხულები, რომლებიც ქმნიან გაზრდილ სასარგებლო იატაკის ფართობს,

შენობის წინა კედლიდან უკან შეწეული უნდა იყოს მინიმალური რეკომენდებული 300 სმ-ით.
b.

სამერცხულების კეხი არ უნდა იყოს სახურავის კეხზე მაღალი.

c.

სამერცხულები უნდა შეესაბამებოდეს არსებული განაშენიანების არქიტექტურულ სახეს.

სურ. 50

განსახილველ შენობაზე სამერცხულები წინა ფასადის სიბრტყიდან უკან დაწევითაა განთავსებული რათა შენაჩურდეს

შენობის ერთიანი იერსახე.

9. ქარისგან დამცავი მინის ფარები (Windscreens)
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: ქარისგან დამცავი მინის ფარების (windscreens)
დაგეგმარდეს შენობის არქიტექტურაზე და მომიჯნავე შენობების განათებაზე გავლენის მინიმიზაციის
გათვალისწინებით
ქარისგან დამცავი მინის ფარები (windscreens) ემსახურება სახურავზე გარე სივრცისგან დაცვას. დამცავი
მინის ფარები

უნდა იყოს დაგეგმარებული შენობის არქიტექტურასთან შესაბამისობაში, ისე, რომ არ

გაიზარდოს შენობის ვიზუალურად აღქმადი სიმაღლე. ქარისგან დამცავი მინის ფარების დაგეგმარებისას
გასათვალისწინებელია შემდეგი: სხვა ზომები შეიძლება იყოს მისაღები კონკრეტული პროექტის
თავისებურებებიდან გამომდინარე:
a. სასურველია გამჭვირვალე დამცავი მინის ფარების გამოყენება
b. დამცავი ფარების მაქსიმალური რეკომენდებული სიმაღლეა 240 სმ
c. შეძლებისდაგვარად ქარისგან დამცავი მინის ფარები უნდა განთავსდეს ისე, რომ ვიზუალურად
მინიმალურად იყოს აღქმადი ქუჩიდან და მიმდებარე ობიექტებიდან.

სურ. 51

მუხლი15. ავტოფარეხები
ავტოფარეხის ნაგებობები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: გარაჟის ნაგებობის დეტალიზაცია ხელს უწყობს ქუჩის
ვიზუალურად საინტერესო სახის შექმნას.
შენობის წინ ავტოფარეხის მშენებლობის შედეგად ხდება ლანშაფტის ჩანაცვლება ნაგებობით,
რომელიც ფარავს მიწის ნაკვეთის თითქმის მთელ ფრონტალურ ხედს (frontage). ამის შედეგად
გამვლელისთვის ქუჩა შეიძლება გახდეს უსახური და არასაინტერესო. აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად
საჭიროა ავტოფარეხის ნაგებობის დეტალიზება, რათა შეიქმნას ქუჩის უფრო საინტერესო სახე. მაგალითად,

შეიძლება ავტოფარეხის კარის შეწევა შენობის კედლის მოდულირების/დანაწევრების მიზნით და
ლანდშაფტის გამოყენება წინა ეზოში და ავტოფარეხის სახურავზე ნაგებობის ქუჩაზე გავლენის
შესარბილებლად.
განსახილველი ობიექტი

სურ. 52

1.

ავტოფარეხის კარის დიზაინი და მდებარეობა

ავტოფარეხის კარი თავსებადი უნდა იყოს შენობის ღირებულ მახასიათებლებთან
სავალდებულო

სახელმძღვანელო

ინსტრუქცია:

ავტოფარეხის

შესასვლელები

და

კარები

უნდა

შეესაბამებოდეს შენობას და მიმდებარე განაშენიანებას.
ავტოფარეხის, ან ავტომობილებისთვის განკუთვნილი ალაყაფის კარს უკავია შენობის პირველი
სართულის საგრძნობი ნაწილი და შესაბამისად ის შეიძლება ახდენდეს მნიშვნელოვან გავლენას გამვლელის
მიერ შენობის აღქმაზე. ამ გავლენის შესამცირებლად კარი უნდა იყოს შენობის არქიტექტურის განუყოფელი
ნაწილი და შემკული ვიზუალურად საინტერესო ელემენტებით და დეტალებით. ახალი ავტოსადგომის ან
ავტომობილებისთვის განკუთვნილი კარები უნდა იყოს მაქსიმალურად შეუმჩნეველი. კარი უნდა იყოს
მინიმალური ნორმის სიგანის, კარის დიზაინი უნდა იყოს არსებული შენობის თავსებადი, მაგრამ არა
ისტორიული შენობის იმიტაცია. დეტალები მინიმალისტური. წინა პლანზე უნდა აღიქმებოდეს
ისტორიული შენობა.

სურ.53

კარის დიზაინის შემდეგი მოდიფიკაციები შეიძლება ემსახურებოდეს ამ მიზანს; სხვა მოდიფიკაციებიც
შეიძლება

იყოს

შესაფერისი

კონკრეტული

პროექტის

თავისებურებებიდან

გამომდინარე:

სურ.54

a.

ავტოფარეხის, ან ავტომობილებისთვის განკუთვნილი ალაყაფის კარის შეწევა ისე, რომ იყოს

ნაკლებად აღქმადი. ავტომობილებისთვის განკუთვნილი

კარები, რომელიც შეწეულია შესაბამისი

ვერტიკალური ღიობის უზრუნველყოფისთვის, არ უნდა იყოს ზედმეტად შეწეული, ისე, რომ ჩრდილში
მოქცეულმა სიცარიელემ არ დააკნინოს შენობა.
b.

არსებულ შენობაზე ავტოფარეხის დამატების შემთხვევაში ავტოფარეხის განთავსება მთლიანად

ერკერის ქვეშ, ისე, რომ არ იყოს საჭირო ერკერის ნაწილის მოხსნა.
c.

კარებზე შესაძლებელია მინის გამოყენება, მაგრამ

კარის ძირითადი ნაწილი არ უნდა იყოს

გამჭვირვალე, ისე, რომ ქუჩიდან არ გამჩნდეს მანქანა. არ არის მიზანშეწონილი კარზე ღიობების გამოყენება
გარდა ვენტილაციის მოსაწყობად განსაზღვრულისა. ასეთი ღიობები განთავსებული უნდა იყოს თვალის
დონის დაბლა და დაფარული/დამალული ჟალუზით ან დეკორატიული საშუალებებით ისე, რომ პარკინგი
ქუჩიდან არ იყოს აღქმადი.

d.

კარების დიზაინი და მასალა შენობის არქიტექტურის გათვალისწინებით უნდა იყოს შერჩეული.

2.

ავტოფარეხის, ან ავტომობილებისთვის განკუთვნილი ალაყაფის კარების სიგანე

სავალდებულო

სახელმძღვანელო

ინსტრუქცია:

საჭიროა

ავტოფარეხების

შესასვლელების

სიგანის

მინიმალიზება.
ვინაიდან ავტოფარეხის, ან ავტომობილებისთვის განკუთვნილი ალაყაფის კარები, როგორც წესი,
წარმოადგენს შენობის ფასადზე ყველაზე განიერ ღიობს, საჭიროა ზრუნვა იმაზე, რომ ის არ გადაიქცეს
ფასადის დომინანტურ ელემენტად. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების უმეტესობაში ავტომობილებისთვის
განკუთვნილი კარების სიგანე შეადგენს 2,5-3,5 მეტრს. ზოგიერთ შემთხვევაში, მიმდებარე შენობებში
შეიძლება იყოს ავტომობილებისთვის განკუთვნილი, გაფართოებული კარები შეუფერებელი დიზაინით,
რომელიც არ შეესაბამება ქუჩის და არსებული განაშენიანების ხასიათს. ასეთ შემთხვევაში არ არის საჭირო
გაფართოებული კარების გამეორება, პირიქით, სასურველია ახალი ავტომობილებისთვის განკუთვნილი
კარები აუმჯობესებდეს ტერიტორიის ვიზუალურ ხასიათს.
გამოყენებული ავტომობილებისთვის განკუთვნილი კარების მინიმიზაციის მიზნითშესაძლებელი
გამოყენებული იქნეს შემდეგი მოდიფიკაციები: (სხვა მოდიფიკაციებიც შეიძლება იყოს შესაფერისი
კონკრეტული პროექტის თავისებურებებიდან გამომდინარე)

a. ავტოფარეხში, რომლის სიღრმეც არ იძლევა მანევრირების საშუალებას, ორი დაახლოებით 245 სმ
სიგანის კარი მინიმალური 30 სანტიმეტრიანი დაშორებით უმჯობესია ერთ 490 სანტიმეტრიან
კართან შედარებით.
b. თუ მომცრო კარების მოწყობა შეუძლებელია, სასურველია კარების შენობის ფასადის სიბრტყიდან
შეწევა, რათა შემცირდეს დიდი ავტოფარეხის კარის ეფექტი.

3. ავტოფარეხის სქემები

სურ. 55 ორადგილიან ავტოფარეხში სადაც კარის სიგანე
3.5 მეტრია სიღრმე უნდა განისაზღვროს 9 მეტრით

სურ. 56 ორადგილიან ავტოფარეხში სადაც კარის სიგანე

2.5 მეტრია სიღრმე უნდა განისაზღვროს 12 მეტრით

სურ. 57 თუ ავტოფარეხის სიღრმე არ არის საკმარისი ერთი განიერი კარის მოსაწყობად,
სასურველია ერთის ნაცვლად ორი მომცრო ზომის კარის მოწყობა

სურ. 58 სამადგილიან ავტოფარეხში სადაც შესასვლელის სიგანე 3.3 მეტრია სიღრმე
უნდა განისაზღვროს 19 მეტრით

სურ. 59 სამადგილიან ავტოფარეხში სადაც შესასვლელის სიგანე 3 მეტრია სიღრმე
უნდა განისაზღვროს 23 მეტრით

მუხლი16. Curb cuts (ტროტუარის ბორდიურის დახრა) დახრილი ბორდური
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: უნდა მოხდეს დახრილი ბორდურების მდებარეობის
კოორდინირება
დახრილი ბორდური დაგეგმარებული უნდა იყოს მათი სიგანისა და რაოდენობის მინიმიზაციისა და
ქუჩაზე პარკინგების ტერიტორიის სიგანისა და რაოდენობის

მაქსიმიზაციის მიზნით. ზონირების

ადმინისტრატორის „რილი ბორდურის პოლიტიკა“ ითვალისწინებს დახრილი ბორდურს სტანდარტულ
305 სმ სიგანეს

ყველა ახალი

ობიექტისთვის

და არსებული შენობების რეკონსტრუქციისთვის

გათვალისწინებული უნდა იქნეს 300 სმ სიგანის სტანდარტული დახრილი ბორდური. ამ რეგულაციების
თანახმად, ახალი დახრილი ბორდიური უნდა მოეწყოს ქუჩაში პარკინგის ტერიტორიის დაკარგვის
მინიმიზაციის გათვალისწინებით. მრავალბინიანი პროექტების

და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების

განვითარების შემთხვევაში, საჭიროა პარკინგებისა და დახრილი ბორდურების განთავსება კვარტალში
არსებულებთან კოორდინირებით. დამატებით, დახრილი ბორდურების განთავსება უნდა მოხდეს ხეების
დარგვის პერსპექტივის მაქსიმიზაციის გათვალისწინებით.
დახრილი ბორდიურის სტანდარტები

სურ. 60 ახალი დახრილი შეწყვილებული ბორიურის მოწყობით ქუჩაში შენაჩუნებულია სრული ზომის პარკინგის ადგილი

თავიVII

მშენებლობის დეტალები

დიზაინის

პრინციპიები:

არქიტექტურული

დეტალების

გამოყენება

შენობების

ხასიათის

შექმნისათვის და ვიზუალურად არსებულ განაშენიანებაში (სამეზობლოში) გასაერთიანებლად.
შენობის არქიტექტურული დეტალები, კარ ფანჯარა, აივნები და სხვა მოსაპირკეთებელი
მასალები განსაზღვრავენ შენობის ხარისხსა და ხასიათს. დეტალები ზეგავლენას ახდენენ შენობის
აღქმაზე, ვიზუალურ ღირებულობაზე, სტრუქტურაზე და იერსახეზე.

იდენტური გაბარიტის

შენობები მათი დეტალების გამო შეიძლება გამოჩნდეს მკვეთრად განსხვავებული. თავსებადი
დეტალების გამოყენება ვიზუალურად აერთიანებს მომიჯნავე შენობებს, უზრუნველყოფს
უწყვეტობასა და განაშენუანების არქიტექტურულ ხასიათს. ზოგიერთ უბანს აერთიანებს ერთნაირი
ფორმები. შერეული ტიპის განაშენიანებაში მომიჯნავე შენობებს აქვთ უამრავი

სხვადასხვა

დეტალი, თუმცა საერთო თემებიც აქვთ, მაგალითად ფანჯრებისა და კარნიზების, ან
შესასვლელების განთავსების ადგილმდებარეობა. თუ ფანჯრები, მასალები და ორნამენეტები არ
არის ლოგიკურად განთავსებული, შენობა მოკლებული იქნება არქიტექტურულ მთლიანობას.
მუხლი17. არქიტექტურული დეტალები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: შენობის განთავსება და არქიტექტურული დეტალების
დიზაინი დაპროექტდეს იგვარად, რომ იგი თავსებადი იყოს მიმდებრე შენობებთან და ტერიტორიის
განაშენიანების ხასიათთან.

არქიტექტურული დეტალები

უზრუნველყოფს შენობის ვიზუალურ იერსახეს და

მიმზიდველობას. დეტალები ქმნიან ჩრდილებს შენობების ფასადებზე, ხელს უწყობენ მოცულობის
ჩამოყალიბებას და განსაზღვრავენ

შენობის ფორმას. ბევრი დეტალი ფუნქციონალურია და

ამასთანავე წარმოადგენს კუთხის, სვეტისა და ფანჯრის მორთულობას. ფასადის დიზაინის
დამუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მომიჯნავე შენობების ვიზუალური ხასიათი.
დეკორატიული ელემენეტები უნდა განთავსდეს გააზრებულად. არ უნდა გადაიტვირთოს
შენობები და არ უნდა იყოს ისტორიული შენობების კოპირება. გაუაზრებლად განთავსებული
ორნამენტი გამოიწვევს არქიტექტურულ ქაოსს.

განსახილველი ობიექტი

განსახილველი ობიექტი

სურ. 61 შენობა დეტალებისა და ორნამენტების გარეშე

სურ. 62 შენობის ფანჯრებთან და შესასვლელთან
დამატებულია ორნამენტები, რომლებიც
ობიექტს თავსებადს ხდის მომიჯნავე
ნაგებობებთან

მუხლი18. ფანჯრები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: გამოყენებული უნდა იქნეს იმ ტიპის ფანჯრები, რომლებისც
შესაბამისობაში იქნება მიმდებარე შენობების არქიტექტურულ ხასიათთან.
ფანჯრები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქიტექტურულ-დეკორატიული ელემენტია,
რომელიც შენობის არქიტექტურულ ხასიათს აყალიბებს. ფანჯრები უზრუნველყოფს მასშტაბებს და ხაზს
უსვამს შენობის პროპორციებს. იგი ასევე აკავშირებს პირადსა და საჯარო სივრცეს ერთმანეთთან. ფანჯრების
პროპორციები და მასალები აყალიბებს შენობების რიტმს. ფანჯრები შენარჩუნებული უნდა იქნას
ორიგინალური განლაგებით. შენარჩუნებული უნდა იქნეს ზომა და ფორმა ფანჯრის გაღების. მთავარ
ფასადზე არ უნდა დაემატოს ახალი ფანჯრები. შეინარჩუნდეს მასალა, სტილი, ფანჯრების ფუნქციონალური
მახასიათებლები. მხოლოდ ისეთი ფანჯრები შეცვალოს, რომლის შეკეთებაც შეუძლებელია. შეცვლილი
ფანჯრებისთვის გამოიყებულ იქნეს

იგივე მასალა და დიზაინი, რაც აქვთ ავთენტურ ფანჯრებს. თუ

ორიგინალი ფანჯრები აღარ არსებობს, საკუთრების მფლობელებს შეუძლიათ განათავსონ მიახლოებული
დიზაინის, ფერისა და მასალის ფანჯრები.

1. ფანჯრების ზომა

სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: საპროექტო შენობის ფანჯრები პროპორციითა და ზომებით
დაკავშირდეს (მოვიდეს შესაბამისობაში) მომიჯნავე შენობების ფანჯრებთან.
მომიჯნავე შენობების ფანჯრების სიმაღლე და სიგანე თავსებადი პროპორციისაა. უმეტეს შენობებს
ვერტიკალური ორიენტაცია აქვთ რაც გაძლიერებულია ფანჯრების ფორმით. ფანჯრების გამოყენება,
პროპორციულად, ზომით და ორიენტაციით მნიშვნელოვანია განაშენიანებასთან თავსებადობისთვის.
მთავარია ფანჯრების პროპორცია, რომელიც შენობის მოცულობის შეგრძნებას აყალიბებს.

2. ფანჯრების მახასიათებლები
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: ფანჯრის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს როგორც შენობის
არქიტექტურულ ხასიათს, ასევე მომიჯნავე შენობებების თავსებადი უნდა იყოს.
ფანჯრებს შეიძლება ქონდეთ სპეციფიური არქიტექტურული სახე, რომელიც განსაზღვრავს შენობის
ტიპს, ხასიათსა და სტილს. ეს მახასიათებლებია: ზომა, ფორმა, მასალა, ორმაგი ჩარჩო, კასეტური ფანჯარა,
ფიქსირებული. სიღრმეში ჩასმული ფანჯარა აკეთებს ჩრდილს, რაც ამდიდრებს შენობის ფასადს.

სურ. 63

3. ფანჯრის მასალა
სავალდებულო სახელმძღვანელო ინსტრუქცია: ფანჯრის მასალად გამოყენებული იქნეს მომიჯნავედ
არსებულ შენობებთან, განსკუთრებით ქუჩაზე გამომავალი ფასადის ფანჯრის მასალის თავსებადი.

მნიშვნელოვანია ფანჯრის მასალის სწორი შერჩევა, რათა შენობა ჰარმონიულად ჩაეწეროს არსებულ
განაშენიანებაში. რეფლექსიური მინა შეიძლება არ იყოს საცხოვრებელი შენობისთვის შესაბამისი,
გამოიყენთ გამჭვირვალე ან მსუბუქად ტონირებული მინა. თუ გამოიყენებთ სხვადასხვანაირ ფანჯრის
ტიპს, ფასადს ექნება ნაკლი და ნაკლებ შთამბეჭდავი იქნება. ხშირად ფასადისთვის არ არის მისაღები ხის
ფანჯრების ალუმინის (მეტალის) ან მეტალოპლასმასის ფანჯრებით შეცვლა.

სურ. 64 პროპორციებისა და მასალის შეცვლის შემთხვევაში ფანჯრები შენობის არქიტექტურულ ხასიათთან შეუთავსებელი ხდება.

მუხლი19. ექსტერიერი
მასალის დეტალები
მასალა არის შენობის ინტეგრირებული ნაწილი. შერეული მასალა ფასადზე შეიძლება
კარგად იყოს გამოყენებული შენობის სტრუქტურისა და მოცულობისთვის, და არა მხოლოდ
საინტერესო ვიზუალისთვის. ყურადღება უნდა მიექცეს სხვადასხვა მრავალფეროვან მასალას,
რომელიც გამოყენებული იქნება ფასადზე, როგორ იქნება არჩეული და მისადაგებული ფასადს.
სახურავის მასალაც თავსებადი უნდა იყოს არსებულ განაშენიანებაში.
1. ექსტერიერის მასალა
ექსტერიერის მასალის შერჩევისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ არსებულ განაშენიანებაში
უკვე არსებულ შენობებზე როგორ და რა

მასალები არის გამოყენებული. სასურველია,

გამოყენებული იქნეს უკვე არსებული მასალები. ყურადღება უნდა მიექცეს მასალის ვიზუალურ
მხარეს (მაგ: ხაოიანი თუ პრიალა). ქვების ან აგურის წყობისას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
ფერსა და ზომას. ძალიან ზუსტად უნდა იქნეს არჩეული მასალები. რაც მთავარია მასალის ხარისხი
უნდა იყოს თავსებადი მიმდებარე განაშენიანებასთან.
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2. სამშენებლო კედლები
შენობის ყველა კედელი დაფარული უნდა იყოს ხარისხიანი მასალით, რომელიც თავსებადია მთავარ
ფასადთან. რეკომენდირებულია მთავარ ფასადზე ხარისხიანი სამშენებლო მასალების გამოყენება, რადგანაც
უფრო დიდხანს ძლებენ. ხილული ფასადია არა მხოლოდ ფრონტალური და შენობის უკანა მხარე, არამედ
გვერდითი კედლებიც (ტორეცი). იმ გარემოში სადაც შენობები უხარისხო მასალითაა აშენებული,
სასურველია მასალის გასწორება, გამოცვლა. არსებული მასალა, როგორიცაა ხელოვნური ფილა, ვინილი,
ცელულოზური ხის პროდიქტი და სინთეტიკური თაბაშირი არ იქნება შესატყვისი ორიგინალურ
მასალასთან. მხოლოდ ფანერი შეიძლება იქნეს გამოყენებული არამთავარი ფასადის მცირე ნაწილზე,
რომელიც არ წარმოადგენს შენობის ძირითად აღთქმად ნაწილს.

სურ. 66 განსხვავებული მასალის ოსტატური შეხამება წარმოაჩენს შენობის ფასადს

თავიVIII
სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები პოტენციური ისტორიული ან არქიტექტურული
ღირებულების შენობების შესაცვლელად
მუხლი20. სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები
ქალაქის ისტორიულ უბნებში ქალაქის ღირსშესანიშნაობებისა და თავისებურებების შენარჩუნების
ითვალისწინებს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ქალაქში არის სხვა ნაგებობები
(არაძეგლები), რომლებსაც ასევე გააჩნიათ ისტორიული და არქიტექტურული ღირებულება ან აქვთ ფონური
ფუნქცია. უნდა მოხდეს ამ ნაგებობების დაცვა, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ ბმულს ძველსა და ახლად
აშენებულ გარემოს შორის. დიზაინის ეს სპეციალური მითითებები მიზნად ისახავს შენობა-ნაგებობების

შეცვლას, რომლებიც არ წარმოადგენს ძეგლს, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს ისტორიული ან არქიტექტურული
ღირებულება. ეს სახელმძღვანელო პრინციპები ეფუძნება ინტერიერის სტანდარტებს

ისტორიული

შენობების დამუშავებისთვის.

1.

პროექტირების დაწყებამდე სავალდებულოა საპროექტო შენობებისა და არეალის
კვალიფიციური სახელოვნებამცოდნეო კვლევის ჩატარება.

დიზაინის პრინციპი: ისტორიული ნაგებობის მახასიათებლების განსაზღვრის უზრუნველყოფა.
მიზანი: ისტორიული ნაგებობის მახასიათებლების განსაზღვრისა არის ის, რომ შენობამ განაგრძოს დროისა
და ადგილის შეგრძნების გადმოცემა.

2.

ხასიათის განსაზღვრის მახასიათებლები

მახასიათებლების განსაზღვრა მოიცავს შემდეგს:
A. შენობის ადგილმდებარეობა და ორიენტაცია;
B. ურთიერთობა მიმდებარე შენობებთან ან შენობებთან განთავსება;
C. შენობის საერთო ფორმა;
D. მასალები, არქიტექტურულ-მხატვრული ელემენტები დეკორატიული დეტალები.
E. თავიდან უნდა იქნეს აცილებული შენობის ხასიათის განმსაზღვრელი დეკორისა და შემკულობების
დაზიანება, მოშლა, განსაკუთრებით ქუჩაზე ორიენტირებული მთავარი ფასადის მხრიდან.

სურ. 67

3. შენობის ფორმა და მასალები
A. შენარჩუნებული იქნეს ისტორიული შენობის ფორმა. არ უნდა შეიცვალოს გადახურვის ფორმა
თავისი სიმაღლითა და სიგანით. დამატება (ალბათ მიშენება) არ უნდა ჩანდეს ქუჩიდან.
B. არ უნდა შეიცვალოს შენობები ისე, რომ შუსაბამო იყოს ისტორიული პერიოდისთვის. მაგ:
კლასიცისტურ შენბაზე მოდერნის სტილის დაშენება შეუსაბამო იქნებოდა.
C. მასალები, დეტალები და ფორმა შეთავსებადი უნდა იყოს ისტორიულ შენობასთან. თუმცა ახალი
დანამატი აშკარად უნდა გამოირჩეოდეს ორიგინალი შენობისგან, გასაგები იყოს რომ თანამედროვე
აშენებულია. თუ შესაძლებელია, ახალი დანამატები შესრულდეს ისე, რომ მათი დემონტაჟისას
ავთენტური ფორმა არ დაკნინდეს.
D. შენარჩუნებული უნდა იქნეს ექსტერიერის მასალა. თუ შენობა იყო მოპირკეთებული (მოხატული)უნდა მოხდეს დაზიანებული ნაწილების აღდგენა-რესტავრაცია. (დარჩეს მოხატული.)

სურ. 68 არსებული შენობა

სურ. 69 შემოთავაზებული დაშენება

შემოთავაზებული ვარიანტი მიუღებელია, რადგან ის ცვლის ისტორიული შენობის სტრუქტურას
კერძოდ ხდება არსებული შენობის მეორე სართულის ვერანდის ამოვსება და მის მაგივრად შენობის
იმიტირებული ღირებული ელემენტების გამოყენება

4. შენობის კომპონენტები
A. არიდებული უნდა იქნეს არაავთენტური მასალებისა და მახასიათებლების გამოყენება.
B. შეძლებისდაგვარად უნდა შეკეთდეს დაზიანებული ნაწილები. მათი მოშორებით ისტორიული
შენობა არ შეკეთდება.
C. დაკარგული ელემენტი უნდა აღდგეს არსებული საარქივო დოკუმენტაციისა და ფოტოფიქსაციის
მეშვეობით. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ელემენტის კოპირება მომიჯნავე შენობისგან.
D. დაცული უნდა იქნეს ისტორიული ლანდშაფტი, ღობეები და გალავნები.

E. წახალისებულია არაავთენტური ელემენტებისა და დამატებების მოხსნა.

სურ. 70 მარჯვენა მხარეს მდებარე შენობა ერთ დროს იყო მომიჯნავე შენობის ტყუპი,
თუმცა რეკონსტრუქციის შემდგომ იგი ნაკლებად ინტეგრირებული გახდა გარემოს მიმართ

