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წინათქმა
2018 წელს ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნულმა კომიტეტ-

მა კონსერვაციის მართვის გეგმის შემუშავების მიზნით გეთის 

ფონდის ინიციატივის „შევინარჩუნოთ მოდერნისტული მემ-

კვიდრეობა“ (Keeping It Modern) გრანტი მოიპოვა. სწორედ ამ 

პროგრამის ფარგლებში მომზადებული გეგმაა წარმოდგენილი 

ამ შთამბეჭდავ წიგნში. არქიტექტურის კონსერვაციის დარგში 

დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა არაერთი საუკეთესო 

პრაქტიკა, რომლებიც ითვალისწინებს კონსერვაციის მართვის 

გეგმებს – კონსერვაციისა და დაგეგმვის მომავალზე ორიენტი-

რებულ დოკუმენტებს, რომლებშიც განმარტებულია შენობის 

ღირებულება და წარმოდგენილია ძეგლის ისტორიული ქსოვი-

ლის სხვადასხვა კვლევის შედეგები, ასევე დაცვის პოლიტიკა 

და სამომავლო ნაბიჯები. იზიარებს რა კონსერვაციის მართვის 

გეგმით გათვალისწინებულ მეთოდოლოგიას, ლურჯი ფარის 

საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, ისევე, როგორც შენობის 

მესაკუთრე, მემკვიდრეობის დაცვის დარგში წამყვან როლს 

ასრულებს. გეგმა თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური 

კლუბის არქიტექტურულ და ისტორიულ მნიშვნელობას ასახავს 

და ადასტურებს, რომ იგი არა მხოლოდ ცნობილი საზოგადო-

ებრივი თავშეყრის ადგილია, არამედ გვიანი საბჭოთა მოდერ-

ნიზმის სტილის გამორჩეული ნიმუშიც.

მოდერნისტული მემკვიდრეობის კონსერვაცია სერიოზული 

გამოწვევაა. ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ ამგვარი 

შენობების არქიტექტორები პროექტირებისას არსებული გა-

ნაშენიანებისთვის ახალ, ექსპერიმენტულ მასალებსა და საინ-

ჟინრო გადაწყვეტებს მიმართავდნენ. მე-20 საუკუნის პროგრე-

სული შენობების კონსერვაციის ხელშეწყობის მიზნით გეთის 

ფონდმა 2014 წელს ინიციატივა Keeping It Modern დააფუძნა. 

გეთის ფონდში სჯერათ, რომ საკონსერვაციო სამუშაოს წარ-

მატებას დიდწილად განაპირობებს სრულფასოვანი კვლევა და 

დაგეგმვა. ამიტომ ინიციატივის Keeping It Modern გრანტები შე-

ნობების მდგომარეობის საგულდაგულო შესწავლას, გამოყე-

ნებული მასალების გამოცდასა და ანალიზს, კვლევაზე დაფუძ-

ნებული საკონსერვაციო პროტოკოლების შემუშავებასა და აქ 

წარმოდგენილი დოკუმენტის მსგავსი კონსერვაციის მართვის 

გეგმების შექმნას ითვალისწინებს. ამგვარი გეგმები კი შენობე-

ბის გრძელვადიან მოვლა-პატრონობასა და პოლიტიკას გან-

საზღვ რავს. 

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენო-

ბაზე მომუშავე გუნდმა საგრანტო დაფინანსების მეშვეობით 

არაერთი ღონისძიება ჩაატარა, მათ შორის იყო ნაგებობის სა-

ინჟინრო კვლევა, მასალების ნიმუშების ანალიზი, გათბობის, 

ვენტილაცია-კონდიცირებისა და სხვა სისტემის შეფასება და 

კვლევა, ისტორიული ფოტოებისა და ვიდეოების გამოფენები, 

სემინარები ადგილობრივი სტუდენტებისა და კურსდამთავრე-

ბულებისთვის, რომლებიც არქიტექტურის დარგში მათი ცოდ-

ნისა და უნარების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. გარდა 

ამისა, გუნდის მიერ შენობის პოპულარიზაციისკენ მიმართული 

ძალისხმევის შედეგად, 2019 წლის 27 მაისს საქართველოს მთა-

ვრობის განკარგულებით ობიექტს კულტურული მემკვიდრე-

ობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ვულოცავ პროექტის 

გუნდსა და თბილისის მერიას ამ უაღრესად მნიშვნელოვან 

მიღწევას!

მსურს, ხაზგასმით აღვნიშნო ლურჯი ფარის ხელმძღვანე-

ლობით მომუშავე საქმისადმი ერთგული არქიტექტორ- 

რესტავრატორების, ინჟინრებისა და კულტურული მემკ ვიდ-

რე ო ბის დაცვის პროფესიონალების წვლილი, რომელთაც 

დეტალურად მოახდინეს შენობის შესწავლა და დოკუმენტი-

რება და შესაძლებელი გახადეს წინამდებარე კონსერვაციის 

მართვის გეგმის მომზადება. 

სწორედ მათი დაუღალავი შრომის შედეგია რეკომენდაციები, 

რომლებიც არა მხოლოდ თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და 

ალპური კლუბის მესვეურთ და მომავალ დამცველებს, არამედ 

საბჭოთა მოდერნიზმის პერიოდის სხვა მსგავსი შენობების და-

ცვაზე მომუშავე პროფესიონალებსაც დაეხმარება. 

არქიტექტურის კონსერვაცია ობიექტის ფიზიკურ შენარჩუნება-

სთან ერთად მომავალ თაობებს ამ მნიშვნელოვან შენობებზე 

წვდომისა და მათზე შესაბამისი მეთოდოლოგიით ზრუნვის 

შესაძლებლობას აძლევს. დარწმუნებული ვარ, ამ სტრატეგიუ-

ლი დოკუმენტის მოსამზადებლად ჩატარებული სამუშაოს წყა-

ლობით თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

შენობა კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში უმასპინძლებს 

ქართველ და უცხოელ ვიზიტორებს. 

ანტუან მ. უილმერინგი

პროგრამის უფროსი სპეციალისტი, Keeping It Modern Initiative

გეთის ფონდი



მრავალფეროვნება რომ თბილისის ერთ-ერთი მთა-

ვარი მახასიათებელია, უდავოა და ამას საუკეთესოდ 

გამოხატავს ქალაქის არქიტექტურა. თბილისის არქი-

ტექტურაში უწყვეტად არის წარმოდგენილი ისტორიის 

ყველა ეტაპი და მისი დამახასიათებელი არქიტექტუ-

რული სტილი. თითოეული მათგანი ღირებულია ქა-

ლაქისათვის, რადგან მისი განვითარების სხვადასხვა 

პერიოდს წარმოაჩენს. თითოეულ სტილს ჰყავს თავი-

სი გამორჩეული წარმომადგენელი და მათ განსაკუთ-

რებული მოფრთხილება და დაფასება სჭირდება.

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი ასე-

თი გამორჩეული წარმომადგენელია თავისი ისტორი-

ული ეპოქისა და სტილისა, რომელსაც გვიანი საბჭოთა 

მოდერნიზმის სახელით ვიცნობთ. არქიტექტურული 

ღირსების გარდა, მას დიდი ისტორიული ღირებულე-

ბაც აქვს, რის გამოც თავისუფლად შეგვიძლია ვაღია-

როთ ძეგლად და ამაში მისი ახალგაზრდა ასაკი ხელს 

არ შეგვიშლის.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის დიდი პა-

ტივი იყო, რომ მიეცა შესაძლებლობა, მხარი დაეჭირა 

და ეთანამშრომლა ძეგლის ქომაგი პროფესიონალე-

ბის ჯგუფისთვის, რომელმაც მოახერხა დაფინანსების 

მოძიება მისთვის კონსერვაციის მართვის გეგმის შე-

საქმნელად. მსურს, მადლობა ვუთხრა მათ როგორც 

წინამდებარე კომპლექსური დოკუმენტისთვის, ისე იმ 

ძალისხმევისთვის, რითიც ამ ორი წლის განმავლო-

ბაში მოხერხდა გვიანი საბჭოთა პერიოდის არქი-

ტექტურის ღირებულებებისა და დაცვის შესახებ ცნო-

ბიერების გაზრდა, ასევე ცოდნის გადაცემა-გაზიარება 

როგორც ძეგლის დაცვის მერსვეურთა, ისე სტუდენტე-

ბისა და ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის.

მოხარული ვარ აგრეთვე, რომ მომეცა საშუალება, 

მხარი დამეჭირა 2019 წელს ჭადრაკის სასახლისა და 

ალპური კლუბის შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მი-

ნიჭების პროცესისთვის. ეს პირველი მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯია, რომელიც გადაიდგა ამ ძეგლისა და მისი ღი-

რებულებების დაცვისა და წარმოჩენისკენ.

წინამდებარე დოკუმენტი, კონსერვაციის მართვის 

გეგმა, რომელიც აღსანიშნავია, რომ საქართველო-

ში პირველად შეიქმნა ამ პერიოდის ძეგლისთვის, 

თვალნათლივ წარმოაჩენს მის მრავალმხრივ ღირე-

ბულებას, აანალიზებს მის ამჟამინდელ საკონსერვა-

ციო მდგომარეობას და მკაფიოდ წარმოგვიდგენს იმ 

ნაბიჯებს, რაც აუცილებელია, რომ გადაიდგას მისი 

ღირებულებების დაცვისა და სიცოცხლისუნარიანი 

გან ვითარებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ კონსერვაციის გეგმის განხო-

რციელება გრძელვადიანი პროცესი იქნება, მუნიცი-

პალიტეტის მერია დიდ იმედს გამოთქვამს, რომ უზ-

რუნველყოფს რესურსების მობილიზებას და ორიოდ 

წელიწადში ამ საშური საქმის დაწყებით შევძლებთ 

ძეგლის ნახევარსაუკუნოვანი იუბილეს აღნიშვნას.

დაბოლოს, უსაზღვროდ მადლიერი ვარ გეთის ფონდი-

სა და მისი ინიციატივის „შევინარჩუნოთ მოდერნისტუ-

ლი მემკვიდრეობა“, რომელმაც გამოარჩია ეს შენობა 

და მსოფლიოს მე-20 საუკუნის მოდერნისტული არ-

ქიტექტურის შედევრების გვერდით მიუჩინა ადგილი. 

ჩვენი სამსახური არ დაიშურებს ძალისხმევას, რომ 

შენობამ დაიბრუნოს თავდაპირველი არქიტექტურუ-

ლი ღირებულება და როგორც ფიზიკური ქსოვილის, 

ისე ფუნქციური ავთენტიკურობის შენარჩუნების, ასევე 

ისტორიული ღირებულებების უკეთ ინტერპრეტაციისა 

და წარმოჩენის გზით ამაყად წარმოჩნდეს მსოფლი-

ოს მე-20 საუკუნის მოდერნისტული ძეგლების რუკა-

ზე, როგორც გვიანი საბჭოთა მოდერნისტული არქი-

ტექტურის კონსერვაციის საუკეთესო მაგალითი.

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

მადლობა
ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის კონსერვაციის მართვის გეგმის ავტორთა გუნდი მადლობას უხ-

დის შემდეგ პიროვნებებსა და ინსტიტუციებს:

 • გეთის ფონდის ინიციატივას „შევინარჩუნოთ მოდერნისტული მემკვიდრეობა“ (Keeping It Modern) 

პროექტის დაფინანსებისათვის და პროგრამის უფროს სპეციალისტს, ანტუან უილმერინგს ნდობის, 

პროფესიონალური რჩევებისა და მხარდაჭერისთვის პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების ეტა-

პებზე; 

 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას და მის არქიტექტურის, ასევე კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქალაქო სამსახურებს; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართ-

ვის სააგენტოს პროექტში ჩართულობისა და მხარდაჭერისათვის;

 • გერმანე ღუდუშაურს, შენობის ერთ-ერთ არქიტექტორს, შენობის მშენებლობის ისტორიის შესახებ ფა-

სდაუდებელი ინფორმაციის მოწოდებისათვის; მისი პირადი არქივიდან შენობის ორიგინალი პროექტის, 

ნახაზებისა და ფოტოების გამოყენების ნებართვისათვის;

 • ალექსანდრე სლოვინსკის, შენობის ინტერიერის დიზაინის თანაავტორს, თავდაპირველი დიზაინის 

ელემენტებთან დაკავშირებით ღირებული ინფორმაციის მოწოდებისათვის; 

 • ალიოშა ჯაფარიძის სახელობის ქართულ ალპურ კლუბს და მის დირექტორის მოადგილეს, გივი ქა-

რთველიშვილს, საქართველოს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის წარმომადგენლებს; 

საქართველოს ჭადრაკის ეროვნულ ფედერაციას და განსაკუთრებით მის ვიცე-პრეზიდენტს, ზურაბ მი-

ქაძეს შენობის შესწავლის პროცესში მხარდაჭერისათვის, შენობის ყველა სივრცეში პროექტის გუნდის 

საჭიროებისამებრ დაშვებისთვის და მათი აქტიური მონაწილეობისთვის პროექტში;

 • რენდ ეპიჩს, არქიტექტორ-რესტავრატორს, მეგობარსა და კოლეგას, მისი ფასდაუდებელი მხარდაჭე-

რისთვის საპროექტო იდეის განვითარებიდან პროექტის განხორციელებამდე და თითქმის სრული დო-

კუმენტის დიდი ენთუზიაზმით რედაქტირებისათვის;

 • ნატო ცინცაბაძეს, ICOMOS საქართველოს პრეზიდენტს, დოკუმენტის მომზადების პროცესში რჩევების 

მოწოდებისათვის; 

 • ICOMOS-ის კულტურული მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტს 

(CIPA) პროექტის სასწავლო კომპონენტის წარმატებულად განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის. 

 • გუნდი ასევე მადლიერია მთარგმნელების: ილია ბეჟაშვილის, ნინო მატარაძის, თამარ ქვლივიძისა და 

რუსუდან ძიგრაშვილის; ქართული ტექსტების კორექტორების, მანანა გოშაძისა და ნინო გურასპაუ-

ლის; ასევე დოკუმენტის დიზაინერის, ნინო კუბლაშვილის.
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რეზიუმე
ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის კონსერვა-

ციის მართვის გეგმა საქართველოში მე-20 საუკუნის მოდერ-

ნისტული შენობისთვის შემუშავებული ამ სახის პირველი დო-

კუმენტია. შენობა, რომელსაც მალე 50 წელი შეუსრულდება, 

საქართველოში გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის გამორჩეული 

ნიმუშია. მან დიდწილად შეინარჩუნა თავდაპირველი ფუნქცია, 

ავთენტიკურობა და ძირითადი ღირებულებები. 

სხვადასხვა დროს შენობის ცალკეულ ნაწილებში განხორცი-

ელებული შეუსაბამო ცვლილებების, არასწორად შერჩეული 

მასალებით ჩარევის, შეუთავსებელი ფუნქციებით გამოყენების 

შემთხვევების, ამჟამინდელი საჭიროებებისა და გამოწვევე-

ბის საპასუხოდ კონსერვაციის მართვის გეგმა მიზნად ისახავს 

ძეგლის მატერიალური და ფუნქციური უწყვეტობის შენარჩუნე-

ბას სამომავლოდ. მასში თავმოყრილია ჯგუფის მიერ გაანალი-

ზებული და დაინტერესებული მხარეების მიერ ინტენსიურად 

განხილული სხვადასხვა კვლევის მიგნებები. გეგმის შექმნის 

საწყის ეტაპზე ჯგუფის ძალისხმევის შედეგია ჭადრაკის სა-

სახლისა და ალპური კლუბის შენობისთვის ძეგლის სტატუსის 

მინიჭება. 

დოკუმენტში განხილულია ფართო ისტორიული და თანამე-

დროვე კონტექსტი – როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული. 

მასში დაწვრილებით არის გაანალიზებული ყველა ის ღირებუ-

ლება, რომელიც შენობას გამორჩეულობას სძენს; მათ შორის, 

ხაზგასმულია შენობის თავდაპირველი ფუნქციისა და მისი, რო-

გორც ჭადრაკისა და ალპინიზმის კერის, შენარჩუნების მნიშ-

ვნელობა. გეგმაში ყურადღება გამახვილებულია სპორტის ამ 

ორი სახეობის პოპულარობასთან დაკავშირებულ ისტორიულ 

და ასოციაციურ ღირებულებასა და ეგრეთ წოდებულ ქართულ 

ფენომენზე – სამი ათეული წლის განმავლობაში ქართველი 

ქალი მოჭადრაკეების ლეგენდარულ გამარჯვებებზე. 

შენობის არქიტექტურულ და მხატვრულ ღირებულებას განსა-

ზღვრავს მისი ღიაობა და სივრცულობა, სივრცითი გეგმარება 

და გარემოსთან ორგანული კავშირი. ასევე საყურადღებოა 

წინასწარ გათვლილი, მაღალი ოსტატობით შესრულებული, 

დახვეწილი ინტერიერის დიზაინი. დოკუმენტში ხაზგასმულია 

შენობის სოციალური და საგანმანათლებლო ღირებულება, 

რადგან იგი დღემდე წარმოადგენს სასპორტო განათლების კე-

რას და ამასთანავე, ძეგლის, მისი ღირებულებების ინტერპრე-

ტაციის საშუალებას იძლევა; ასევე წარმოჩენილია ჭადრაკისა 

და ალპინიზმის ისტორია და მნიშვნელობა. მასში არაერთხელ 

არის გამახვილებული ყურადღება ეკონომიკური თვალსაზრი-

სით ძეგლის ღირებულებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად 

შენობის პოტენციალი ამ მხრივ სათანადოდ არ არის გამოყენე-

ბული. გეგმის ავტორებს სჯერათ, რომ კონსერვაციის მართვის 

გეგმის განხორციელების შედეგად შენობის ეკონომიკური სა-

რგებლიანობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 

გეგმაში შეფასებულია შენობის ამჟამინდელი საკონსერვა-

ციო მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ შენობის ფიზიკუ-

რი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ქვეყანაში 1990-იან 

წლებში შექმნილმა რთულმა ვითარებამ (დამოუკიდებლობის 

მოპოვებისა და სამოქალაქო ომის შემდგომი ეკონომიკური 

კრიზისი) მას თავისი დაღი დაასვა. იგი ათწლეულის განმა-

ვლობაში მოვლა-პატრონობის გარეშე დარჩა და შეუსაბამო 

ფუნქციებით გამოიყენებოდა, რასაც ძეგლის დაზიანება, ცალ-

კეული დეტალების დაკარგვა და ხასიათის განმსაზღვრელი 

ელემენტების მდგომარეობის გაუარესება მოჰყვა. ეს ასევე 

უარყოფითად აისახა შენობის ავთენტიკურობასა და მისთვის 

არსებით ღირებულებებზე. 

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, შემუშავდა კონსერვა-

ციის პრინციპები, პოლიტიკა და შესაბამისი ძირითადი მიზნები, 

ესენია:

 • შენობაში ინვაზიური ცვლილებებისა და შეუსაბამო ჩარევე-

ბის აღმოფხვრა;

 • შენობის ხასიათის განმსაზღვრელი ავთენტიკური ელემე-

ნტების კონსერვაცია, რესტავრაცია და მოვლა-პატრონობა;

 • შენობის თავდაპირველი სივრცითი გეგმარების აღდგენა;

 • შენობის თავდაპირველი მიზნითა და ფუნქციით გამოყენე-

ბა – ჭადრაკის პოპულარიზაცია და მისი სწავლების ხელშე-

წყობა; ალპინიზმის მხარდაჭერა და განვითარება. 

გეგმაში გამოთქმულია იმედი, რომ ამ მიზნების განხორციე-

ლების შედეგად და შენობის ზოგიერთი ნაწილის ახალ ფუნ-

ქციასთან ადაპტაციის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება 

ძეგლის მნიშვნელობის განმსაზღვრელი ღირებულებისა და 

თავდაპირველი ფუნქციის შენარჩუნება, ასევე მისი ეკონომი-

კური პოტენციალისა და მდგრადობის გაუმჯობესება. 

გარდა კონსერვაციის საჭიროებებისა, მიზნებისა და სტრა-

ტეგიებისა, დოკუმენტში წარმოდგენილია შენობის მოვლა- 

პატრონობის დეტალური გეგმა შენობის მენეჯერისთვის გა-

ნკუთვნილი თანმდევი ანკეტით, ასევე გარკვეული სივრცეების 

ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის წინადადებები, სხვადასხვა 

ასპექტთან დაკავშირებული მართვის რეკომენდაციები და კონ-

სერვაციის მართვის გეგმის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. 

ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის შეთავაზებები და მათი ეკონო-

მიკური დასაბუთება, ასევე მართვის რეკომენდაციები უკეთესი 

ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის, მისაწვდომობის გაუმჯო-

ბესებისა და სხვა საკითხების შესახებ ამ დოკუმენტის მომხ-

მარებლებს დაეხმარება სრულფასოვანი კონსერვაციისა და 

ადაპტაციის პროექტის შემუშავებაში მოცემული დოკუმენტის 

მიზნების შესაბამისად. სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მოცემუ-

ლია ძირითადი მიზნების შესრულების გრაფიკი, მესაკუთრეს 

კონსერვაციის მართვის გეგმის თანმიმდევრულად განხორციე-

ლებაში შეუწყობს ხელს. 

წარმოდგენილი გეგმის დამტკიცებისა და მესაკუთრისა და 

მოსარგებლეების მიერ მისი გამოყენების უზრუნველსაყოფად 

გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. ამავდროულად, აღსანიშ-

ნავია, რომ დოკუმენტი შეიძლება მაგალითად იქცეს იმ პირე-

ბისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან სხვა მოდერ-

ნისტული შენობებისთვის მსგავსი დოკუმენტების შემუშავებით. 

პროექტის შესახებ 
„მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია და მდგრადი 

გამოყენება საქართველოში“ 

საპროექტო წინადადება თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და 

ალპური კლუბის შენობის შესახებ გეთის ფონდის „შევინა-

რჩუნოთ მოდერნისტული მემკვიდრეობა“ (Keeping It Modern) 

ინიციატივის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურ-

სზე წარსადგენად 2018 წლის დასაწყისში მომზადდა. პროექტის 

ავტორების მიზანი იყო, შეერჩიათ შენობა, რომელსაც ერთდ-

როულად ჰქონდა მხატვრული და ისტორიული ღირებულება, 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

და ამავე დროს საჭიროებდა მოვლა-პატრონობას და კონსე-

რვაციის მართვის გეგმას. წინასაპროექტო კვლევის შედეგად 

შეირჩა გვიანი მოდერნისტული, 1970-იან წლებში აშენებული 

შენობა, თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი, 

რომელიც დაპროექტდა ლადო ალექსი-მესხიშვილისა და გე-

რმანე ღუდუშაურის მიერ, აშენდა სპორტის ორი სახეობისთვის 

და წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა 

როგორც სპორტის ამ ორი სახეობის განვითარებაში, ისე საზო-

გადოებრივ ცხოვრებაში. 

პროექტის მთავარ მიზნებად განისაზღვრა:

 • კონსერვაციის მართვის გეგმის შემუშავება თბილისში არსე-

ბული გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის შენობისათვის, რომე-

ლიც იქნება პირველი ასეთი გეგმა და იქცევა პროტოტიპად 

ამავე პერიოდის სხვა შენობებისათვის;

 • გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის სტილის შენობის სათანადო 

აღდგენის, კონსერვაციისა და მოვლა-პატრონობის ხელშე-

წყობა მომავალში;

 • ცნობიერების ამაღლება გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის პე-

რიოდის არქიტექტურის ფასეულობის შესახებ ქალაქის ხე-

ლისუფლებისა და ფართო საზოგადოების წევრებს შორის 

შენობის ძეგლთა ნუსხაში განთავსების, საერთაშორისო 

ექსპერტების დახმარებით ჩატარებული სხვადასხვა შემეც-

ნებითი აქტივობისა და მედიის მეშვეობით;

 • ახალგაზრდა არქიტექტორებისა და მემკვიდრეობის დაცვის 

პროფესიონალებისათვის ამ პერიოდის შენობების დოკუმე-

ნტაციის, კონსერვაციის დაგეგმვისა და სხვა თემების შესა-

ხებ სათანადო სწავლებისა და ცოდნის მიწოდება.

2018 წლის მაისში საპროექტო განაცხადი „მოდერნისტული არ-

ქიტექტურის კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება საქართვე-

ლოში“ გამოცხადდა გეთის ფონდის საგრანტო კონკურსის 

ერთ-ერთ გამარჯვებულად. 

პროექტის დაწყების პარალელურად მიმდინარეობდა რო გორც 

შენობის ფიზიკური მდგომარეობის შესწავლისთვის საჭირო 

მრავალმხრივი საარქივო და სახელოვნებათმცოდნეო კვლე-

ვები, ასევე შენობის აზომვითი სამუშაოები, რეგულარული შეხ-

ვედრები შენობის მოსარგებლეებთან და მეპატრონესთან. 

პროექტის გამარჯვებულად გამოცხადებიდან ერთი წლის შე-

მდეგ პროექტის გუნდის განცხადებისა და მომზადებული დო-

კუმენტაციის საფუძველზე თბილისის ჭადრაკის სასახლესა და 

ალპური კლუბის შენობას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეო-

ბის უძრავი ძეგლის სტატუსი. 

გარდა კონსერვაციის მართვის გეგმის შემუშავებისა, პროექტის 

გუნდი ორი ძირითადი მიმართულებით მუშაობდა, ეს იყო: ფა-

რთო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მეორე მხრივ 

დარგის სპეციალისტების, ახალგაზრდა პროფესიონალების 

უნარების გაძლიერება მოდერნისტული მემკვიდრეობის შენა-

რჩუნების მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართუ-

ლებით განხორციელებული აქტივობების ნაწილი საპროექტო 

წინადადებაშივე იყო გაწერილი, ნაწილის აუცილებლობა კი 

პროექტის განხორციელების დროს გამოჩნდა და დაემატა და-

გეგმილ აქტივობებს. 

მოდერნისტული მემკვიდრეობის ღირებულებისა და 

მისი შენარჩუნების გამოწვევებთან დაკავშირებით 

ფართო საზოგადოების ცნობიერების გაზრდის 

მიზნით:

 • ჩაიწერა ინტერვიუები შენობის ერთ-ერთ არქიტექტორთან, 

გერმანე ღუდუშაურთან, შემოქმედებითი კოლექტივის, „სა-

მეულის“ წევრ ალექსანდრე სლოვინსკისთან და ჭადრაკის 

დიდოსტატ ნონა გაფრინდაშვილთან. მასალამ თავი მოი-

ყარა პროექტის ფარგლებში მომზადებულ 2 ვიდეოში ჭად-

რაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ისტორიისა და მნიშ-

ვნელობის შესახებ. ვიდეორგოლები მაყურებლებს აწვდის 

ინფორმაციას ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

წარსულის, პროექტის მიზნებისა და მის ფარგლებში განხო-

რციელებული აქტივობების, ასევე შენობის სამომავლო პე-

რსპექტივების შესახებ. 

 • „მუზეუმების ევროპული ღამის“ ფარგლებში ჭადრაკის სა-

სახლისა და ალპური კლუბის შენობაში მოეწყო გამოფენა, 

რომელზეც წარმოდგენილი იყო საქართველოში არსებუ-

ლი მოდერნისტული მემკვიდრეობის ამსახველი ციფრული 

ფოტო და ვიდეომასალა. ღონისძიების ფარგლებში დაინტე-

რესებული საზოგადოებისთვის მოეწყო ტური ჭადრაკის სა-

სახლესა და ალპურ კლუბში.

 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სპეციალისტმა ესტო-

ნეთიდან, რინ ალატალუმ საჯარო სემინარის დროს ფართო 

საზოგადოებას გააცნო მოდერნისტული არქიტექტურის და-

ცვის პრინციპები და გამოცდილება.

 • შეიქმნა თემატური ბარათები ბანქოს სტილში, რომელზეც 

გამოსახულია 1960-1989 წლებში თბილისში აგებული 45 ყვე-

ლაზე გამორჩეული არქიტექტურული მემკვიდრეობის ნიმუ-

ში. ბარათებზე შენობის გრაფიკული ილუსტრაციის გარდა 

დატანილია ძირითადი ინფორმაცია, კერძოდ, არქიტექტო-

რის გვარი და შექმნის წელი, ხოლო ბარათის უკანა მხარეს 

მოცემულია QR კოდი, რომლის დახმარებითაც ვხვდებით 

ონლაინრუკაზე, სადაც ნაჩვენებია ნაგებობის ზუსტი ადგი-

ლმდებარეობა და ფოტო. 
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დარგის სპეციალისტების, ახალგაზრდა 

პროფესიონალების უნარების გაძლიერება 

მოდერნისტული მემკვიდრეობის შენარჩუნების 

მიმართულებით

 • ICOMOS CIPA-ს (კულტურული მემკვიდრეობის დოკუმენტა-

ციის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტი) მონაწილეო-

ბით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა – „არქიტექტურული მემ-

კვიდრეობის დოკუმენტაციის ზამთრის სკოლა“; 

 • პროექტის ადგილობრივი გუნდის წევრების მიერ არქი-

ტექტურის, მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში მომუშავე 

ახალგაზრდა პროფესიონალებისათვის ჩატარდა სემინარი 

– „ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის საინტერპრე-

ტაციო ცენტრის კონცეფციის შექმნა“. შექმნილი კონცეფცი-

ები გამოიფინა „მუზეუმების ევროპული ღამის“ ფარგლებში 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობაში გამა-

რთულ ფოტოგამოფენაზე.

 • პროექტის გუნდის წევრებმა, მათ შორის საერთაშორისო 

ექსპერტმა რენდ ეპიჩმა, არქიტექტურის, მემკვიდრეობის 

დაცვის სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა პროფესიონალე-

ბისათვის ჩაატარეს ხუთდღიანი პრაქტიკული სემინარი „არ-

ქიტექტურული მემკვიდრეობის ახალ ფუნქციასთან ადაპტა-

ცია“.

 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო ექ-

სპერტმა რინ ალატალუმ ჩაატარა სემინარი საჯარო სამსა-

ხურებში ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის 

მართვის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტებისთვის 

მოდერნისტული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენა-

რჩუნებისა და ადაპტაციის შესახებ.

 • პროექტის გუნდის მიერ მომზადდა სახელმძღვანელო 

„როგორ და რატომ უნდა დავიცვათ მოდერნისტული მე-

მკვიდრეობა; პრინციპები და მაგალითები“, რომელიც გა-

ნკუთვნილია როგორც დარგის სპეციალისტებისათვის, ისე 

მემკვიდრეობის აქტივისტებისთვის და სხვა დაინტერესებუ-

ლი ჯგუფებისთვის.

1 ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი www.blueshield.ge 
2 საერთაშორისო ლურჯი ფარი https://theblueshield.org/ 

პროექტის მსვლელობისას, გუნდის გადაწყვეტილებით, დამა-

ტებით ჩატარდა სოციოლოგიური და შენობის ეკონომიკური 

პოტენციალის შეფასების კვლევები. ამ კვლევების მიგნებებმა 

უკარნახა ავტორთა გუნდს, მიეღო შენობის კონსერვაციის მა-

რთვის გეგმის შემადგენელი ესა თუ ის გადაწყვეტილება. 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებისა და 

პროექტის შედეგების ნახვა შესაძლებელია პროექტისთვის 

სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე 

www.chesspalaceandalpineclub.ge 

პროექტი განხორციელდა ლურჯი ფარის საქართველოს ერო-

ვნული კომიტეტის მიერ1, რომელიც არის საერთაშორისო 

ლურჯი ფარის2 მიერ აკრედიტებული ადგილობრივი არასა-

მთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაციის მუშაობის ძირითადი 

მიმართულებაა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა კატას-

ტროფებისგან.

ორგანიზაციის მიერ საპროექტო განაცხადის მომზადების ეტაპ-

ზევე შეირჩა საპროექტო გუნდი, რომელიც დაკომპლექტდა 

ორგანიზაციის წევრებისა და ადგილობრივი და საერთაშორი-

სო მოწვეული სპეციალისტებისგან. 

პროექტის ძირითადი გუნდის წევრები იყვნენ: 

მანანა თევზაძე – კონსერვაციის მართვის გეგმის თანაავტო-

რი და რედაქტორი. იგი ხელმძღვანელობდა პროექტს და მო-

ნაწილეობდა მის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში. იგი 

აგრეთვე მონაწილეობდა სახელმძღვანელოს „როგორ და 

რატომ უნდა დავიცვათ გვიანი მოდერნისტული არქიტექტურა; 

პრინციპები და მაგალითები“ შექმნაში.

ნინი ფალავანდიშვილი – შენობის სახელოვნებათმცოდნეო 

კვლევის ავტორი. მანვე მოამზადა შენობის სააღრიცხვო ბა-

რათი, რომლის საფუძველზეც წარდგენილ იქნა განაცხადი 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბისთვის უძრავი ძეგლის 

სტატუსის მოსაპოვებლად. ნინი მონაწილეობდა პროექტის სა-

განმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიების დაგეგ-

მვასა და განხორციელებაში. იგი აგრეთვე თანაავტორია სა-

ხელმძღვანელოსი „როგორ და რატომ უნდა დავიცვათ გვიანი 

მოდერნისტული არქიტექტურა; პრინციპები და მაგალითები“.

ლაშა შარტავა – კონსერვაციის მართვის გეგმის თანაავტორი, 

ხელმძღვანელობდა შენობის აზომვით სამუშაოებს და მონა-

წილეობდა შენობის ფიზიკური მდგომარეობის კვლევაში. მისი 

ხელმძღვანელობით დაიგეგმა შენობის საინჟინრო და კონ-

სტრუქციული კვლევა. ლაშამ შეისწავლა შენობის საარქივო 

ნახაზები, მუშაობდა კონსერვაციის პოლიტიკისა და მოვლა- 

პატრონობის გეგმის მომზადებაზე, მანვე მოამზადა ყველა არ-

ქიტექტურული ნახაზი. 

რენდ ეპიჩი – კონსერვაციის მართვის გეგმის ძირითადი თავე-

ბის რედაქტორი, იგი დოკუმენტის ქართველ ავტორებს უწევდა 

კონსულტაციას გეგმის სტრუქტურასა და გარკვეული თავების 

შინაარსთან დაკავშირებით. მისი თაოსნობით მოხერხდა პრო-

ექტში ICOMOS CIPA-ს პარტნიორობა და დამატებითი სემინა-

რის ჩატარება მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის თემაზე. მანვე 

უხელმძღვანელა პრაქტიკული სემინარის „არქიტექტურული 

მემკვიდრეობის ადაპტაცია“ ძირითად სესიებს. 

ლელა ნინოშვილი – კონსერვაციის მართვის გეგმის თანაა-

ვტორი, მუშაობდა შენობის ფიზიკური მდგომარეობის კვლე-

ვაზე, კონსერვაციის პრინციპებისა და მოვლა-პატრონობის 

გეგმის მომზადებაზე, გამოიკვლია სამშენებლო მასალები. 

აგრეთვე მონაწილეობდა პროექტის ადმინისტრირებაში და 

წვლილი მიუძღვის პროექტის თითოეული აქტივობის წარმა-

ტებით დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

მარიამ კალხიტაშვილი – პროექტის ადმინისტრაციული ხელ-

მძღვანელი, გეგმავდა და მონაწილეობას იღებდა პროექტის 

საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების გა-

ნხორციელებაში. მონაწილეობდა კონსერვაციის მართვის 

გეგმის ტექსტების შექმნაში, თარგმნასა და რედაქტირებაში, 

კოორდინაციას უწევდა და მონაწილეობდა პროექტის შესახებ 

ვიდეოისტორიისა და პროექტის ვებგვერდის შექმნაში.

რინ ალატალუ – სახელმძღვანელოს „როგორ და რატომ უნდა 

დავიცვათ მოდერნისტული მემკვიდრეობა“ ერთ-ერთი თავის 

ავტორი. მან თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე 

მომუშავე საჯარო მოხელეებისთვის ჩაატარა პრაქტიკული სე-

მინარი გვიანი საბჭოთა მოდერნისტული არქიტექტურული მე-

მკვიდრეობის შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ და ამავე 

თემაზე წაიკითხა საჯარო ლექცია.

http://www.blueshield.ge
https://theblueshield.org/
https://chesspalaceandalpineclub.ge/
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1.1. კონსერვაციის მართვის გეგმის მიზანი და სტრუქტურა
ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის კონსერვაციის მა-

რთვის გეგმა საქართველოში ამ პერიოდის შენობისთვის შექ-

მნილი ამგვარი სახის პირველი დოკუმენტია. გეგმა მიზნად 

ისახავს, ხელი შეუწყოს შენობის მატერიალური და ფუნქციუ-

რი უწყვეტობის, მისი ღირებული ელემენტების რესტავრაცია- 

კონსერვაციისა და შენობის შემდგომი მდგრადი მართვის უზ-

რუნველყოფას.

დოკუმენტი დაყოფილია 5 თავად, რომლებიც ლოგიკური თან-

მიმდევრობით წარმოგვიდგენენ შენობას, მისი კონსერვაციისა 

და მართვის საჭიროებებსა და საკონსერვაციო გადაწყვეტებს.

თავი 1 არის შესავალი, რომელშიც წარმოდგენილია დოკუ-

მენტი, მისი შინაარსი, მეთოდოლოგია, დამაბრკოლებელი 

ფაქტორები და ავტორთა ჯგუფი. 

თავი 2 აღწერს და აანალიზებს შენობის ისტორიას, არქი-

ტექტურასა და მნიშვნელოვნებას, ისტორიული კონტექსტის, 

კერძოდ, საქართველოში გვიანი საბჭოთა მოდერნისტული არ-

ქიტექტურის, მისი ახლანდელი მდგომარეობის, კონსერვაცია-

სთან დაკავშირებული თანამედროვე გამოწვევების დეტალუ-

რი მიმოხილვის ფონზე. თავი განმარტავს შენობის კულტურულ 

მნიშვნელოვნებას, აფასებს მის ღირებულებებსა და ავთენტი-

კურობას, აღწერს მის გარემოს, გამოყენების საკითხსა და სა-

კუთრებისა და დაცვის ამჟამინდელ სტატუსს.

თავი 3 წარმოგვიდგენს შენობის საკონსერვაციო მდგომარე-

ობის დეტალურ შეფასებასა და ანალიზს 2020 წლის ზაფხულის 

მდგომარეობით; აღწერს მის არქიტექტურულ ფორმას, ქსო-

ვილს, და ასევე მოიცავს შენობის სტრუქტურულ ანალიზს. აქვე 

წარმოდგენილია შენობაზე განხორციელებული ჩარევების, 

დანამატებისა და დანაკარგების ანალიზი. ეს თავი მასში მითი-

თებული დოკუმენტის დანართების მეშვეობით წარმოადგენს 

შენობის ინფრასტრუქტურის სრულ ანალიზს.

თავი 4 გვთავაზობს ძეგლის კონსერვაციისა და მოვლის მე-

თოდურ სახელმძღვანელოს, შენობის ფიზიკური მდგომარეო-

ბიდან და მისი მნიშვნელოვნების შენარჩუნების სპეციფიკური 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კონსერვაციის ამოცანებისა და 

პრინციპების დეტალური აღწერის ფონზე. იგი მოიცავს მოვლა- 

პატრონობის გეგმასა და შესაბამის ანკეტას. ჩარევების მე-

თოდოლოგია წარმოგვიდგენს გადაწყვეტილებებს დასაშვები 

ცვლილებებისა და ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის შესახებ.

თავი 5 შენობის, მისი მფლობელის, მოსარგებლეების და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებული გამოწვევებისა 

და საჭიროებების საპასუხოდ აყალიბებს რეკომენდაციებს მა-

რთვის საკითხებზე. 

1.2. მეთოდოლოგია
კონსერვაციის მართვის გეგმის შემუშავებისას გამოყენებული 

მეთოდოლოგია ემყარება კონსერვაციის დაგეგმვის საერთა-

შორისო პრაქტიკას, „ბურას ქარტიასა და მის პროცედურას“, 

„ნარას დოკუმენტს ავთენტიკურობის შესახებ“ და იზიარებს 

ICOMOS-ის „მეოცე საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის 

კონსერვაციის მიდგომების“, ე. წ. მადრიდი-ნიუ-დელის 2017 წ. 

დოკუმენტის სულისკვეთებას. გამოყენებული დოკუმენტების 

უფრო დეტალური ჩამონათვალი შეტანილია ბიბლიოგრაფია-

ში. ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობასთან და-

კავშირებული სამუშაოს დაწყებას წინ უძღოდა ამ ფუნ და მენ-

ტური დოკუმენტების განხილვა.

მეთოდოლოგიის მეორე ასპექტი მოიცავდა იმ ღირებულებათა 

შესწავლას, რომლებიც უკავშირდება შენობას, მის ისტორი-

ას, ესთეტიკურ და კულტურულ მახასიათებლებს. ეს იყო მა-

მოძრავებელი ძალა შენობის ანალიზისა და პრიორიტეტების 

განსაზღვრის პროცესში. მეთოდოლოგიის სხვა ელემენტები 

მოიცავდა ხედვის ფორმულირებას დამატებითი მიზნებისა და 

ამოცანების გათვალისწინებით.

აღნიშნული მიზნებისა და ამოცანების ფონზე გამოიკვეთა 

კვლევების საჭიროება და პროფესიონალთა მრავალდისციპ-

ლინური გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევები და მიგნებები 

შემდგომში გახდა ამ დოკუმენტის საფუძველი. სწორედ ეს 

კვლევები და მიგნებები წარმოადგენს ფუნდამენტს, რომელზე 

დაყრდნობითაც განხორციელდა ანალიზი და შეფასებები. ჩა-

ტარებული კვლევების ჩამონათვალი ასეთია:

 • საარქივო კვლევა;

 • შენობის სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა, განსაკუთრებით 

განვითარების ისტორიისა და დეკორატიული ელემენტების 

კუთხით;

 • შენობის არქიტექტურული ანაზომის მომზადება; 

 • სამშენებლო მასალების შესწავლა ნიმუშების ლაბორატო-

რიული ტესტირების გზით; 

 • შენობის საინჟინრო კვლევა;

 • შრომის უსაფრთხოების შეფასება და რეკომენდაციები მისი 

გაუმჯობესებისათვის; 

 • საინჟინრო კომუნიკაციების მდგრადობის შეფასება; 

 • შენობის ენერგოეფექტურობის შეფასება;

 • სოციოლოგიური კვლევა; 

 • შენობის გამოყენების საუკეთესო პირობების შესწავლა; 

 • დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა (ჭადრაკის ფე-

დერაციისა და საქართველოს მთამსვლელთა გაერთიანე-

ბული ფედერაციის წარმომადგენლები და ა. ჯაფარიძის სა-

ხელობის საქართველოს ალპური კლუბი). 

შეჯამდა ზემოაღნიშნული კვლევები და საგნობრივ ჯგუფებს 

შორის გაიმართა არაერთი დისკუსია.

მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ითვა-

ლისწინებდა შენობის მრავალჯერად დეტალურ ინსპექტირე-

ბას. შენობა შემოწმდა ფუნდამენტიდან სახურავამდე სხვადა-

სხვა ასპექტის გათვალისწინებით. ეს პროცესი ასევე მოიცავდა 

ინტერვიუებს შენობის ამჟამინდელ ბინადრებთან, დაინტერე-

სებულ მხარეებთან, მუნიციპალურ მფლობელთან, მოსარგებ-

ლეებთან, ტექნიკურ-ადმინისტრაციულ და მომსახურე პერსო-

ნალთან.

შერჩეული სტუდენტებისა და ახალგაზრდა პროფესიონალე-

ბისთვის კონსერვაციის მართვის გეგმის თემატიკაზე გამა-

რთულ სემინარებზე, რომლებსაც ატარებდნენ მოწვეული სა-

ერთაშორისო პრაქტიკოსი სპეციალისტები, დაიბადა ახალი 

იდეები, მომწიფდა ახალი შეხედულებები და, საბოლოოდ, 

სემინარებმა სული შთაბერა შემდგომი კვლევების განხორცი-

ელების საკითხს.

მეთოდოლოგიის საბოლოო ასპექტი იყო ყველაფრის თავმოყ-

რა წინამდებარე დოკუმენტში. შეიქმნა და გუნდის წევრებსა 

და დაინტერესებულ მხარეთა შორის გავრცელდა დოკუმენტის 

რამდენიმე პროექტი. შენობის პირველ შეფასებებსა და საბო-

ლოო წარდგენებს შორის პერიოდში ადგილი ჰქონდა დოკუმე-

ნტის ინტენსიურ განხილვას, ცვლილებებსა და მოსაზრებების 

გადამოწმებას. დასკვნით შეხვედრაზე მრგვალ მაგიდასთან, 

რომელსაც ესწრებოდა ყველა დაინტერესებული მხარე, და-

დგინდა დოკუმენტის საბოლოო მიმართულება მას შემდეგ, 

რაც ძირითადმა მოსარგებლეებმა და შენობის მფლობელ-

მა გამოთქვეს საკუთარი აზრი და საბოლოოდ დაეთანხმნენ 

ავტორთა ჯგუფის მიერ დოკუმენტის პროექტში წარმოდგენილ 

ძირითად კონცეფციასა და მეთოდურ გადაწყვეტებს. 

1.3. კვლევასთან დაკავშირებული შეზღუდვები 
კონსერვაციის მართვის გეგმა ყოვლისმომცველი დოკუმენტია. 

მასში ყველა საჭირო საკითხია მიმოხილული, ზოგი მეტად და 

ზოგიც ნაკლებ დეტალურად. გეგმა გვთავაზობს შენობის კონსე-

რვაციისა და ადაპტაციის დეტალურ პოლიტიკასა და მეთოდო-

ლოგიას და იძლევა რეკომენდაციებს შენობის ღირებულებე-

ბის ინტერპრეტაციის, რეგულარული მოვლა-პატრონობისა და 

მართვის შესახებ. ეს არის პრაქტიკული დოკუმენტი, რომელიც 

თაროზე შემოსადებად კი არ მომზადდა, არამედ შექმნილია 

შენობის მართვისა და მისი მახასიათებლებისა და ღირებულე-

ბების კონსერვაციის პროცესში აქტიური გამოყენების მიზნით.

მიუხედავად იმისა, რომ მართვის რეკომენდაციების თავში 

განხილულია როგორც უკეთესი ინტერპრეტაციის, ისე პარკ-

ში ინტეგრაციის აუცილებლობა, დეტალური ინტერპრეტაციის 

გეგმა, ისევე, როგორც პარკთან ინტეგრაციის გეგმა, არ შედის 

ამ დოკუმენტის კომპეტენციის არეალში. რეკომენდებულია 

როგორც აღნიშნული ორივე გეგმის შემუშავება, ასევე ორი მუ-

ზეუმის (ერთი არსებულის და მეორე სამომავლოდ შემოთავა-

ზებულის) კონცეფციებისა და მთავარი დარბაზის გამოყენების 

დოკუმენტების დამუშავებაც. მაშინ, როცა შენობის სივრცეების 

ნაწილის ადაპტაციის წინადადებები მოიცავს გარკვეულ ფი ნან-

სურ საკითხებს, დეტალური ფინანსური შესაძლებლობისა და 

დასაბუთების კვლევაც ასევე სცდება წინამდებარე დოკუმენტის 

კომპეტენციის ფარგლებს და გასათვალისწინებელია სამომა-

ვლოდ. აღნიშნული კომპეტენციის ფარგლებში ასევე შეუძლე-

ბელი იყო ამ დოკუმენტის განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

თანმხლები მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.

კიდევ ერთი შემაფერხებელი და დოკუმენტის ავტორთა მხრი-

დან მეტად საფრთხილო ფაქტორი იყო შეთავაზებები ობი-

ექტის ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის თაობაზე, ვინაიდან არ-

სებობდა დავა შენობის ორ ტრადიციულ მოსარგებლეს შორის 

სივრცის განაწილებაზე. დოკუმენტში ხაზგასმულია შენობის 

მფლობელის მიერ მრავალი საკითხის სასწრაფო წესით გა-

დაჭრის აუცილებლობა.

კონსერვაციის მართვის წინამდებარე გეგმა შეიმუშავეს არა 

ძეგლის მფლობელებმა, მობინადრეებმა ან მენეჯერებმა, 

არამედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სპეციალისტებ-

მა, ვისაც ესმით, რა ფასეულობას წარმოადგენს შენობა და 

ზრუნავენ მასზე. მართალია, გუნდი მუშაობდა პასუხისმგებელ 

პირებთან და მოუწოდებდა მათ ობიექტის უკეთ მართვისკენ, 

მიუხედავად ამისა, ის მაინც არ არის საბოლოო პასუხისმგებე-

ლი მხარე. 

დაბოლოს, კიდევ ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორია ის, რომ 

ამჟამად არ არსებობს სტრუქტურული ერთეული ან კერძო 

პირი, რომელიც პასუხისმგებელია ობიექტის ყოველდღიურ 

მოვლა-პატრონობაზე ან მისი კონსერვაციისა და მართვის სა-

კითხებზე. ამ მიზნით დოკუმენტი იძლევა გარკვეულ რეკომე-

ნდაციებს და ყურადღებას ამახვილებს ამგვარი სტრუქტურული 

ერთეულის შექმნის ან კონკრეტული სპეციალისტის დანიშვნის 

აუცილებლობაზე, როდესაც განსაზღვრავს ობიექტის მოვლა- 

პატრონობის, კონსერვაციისა და მართვის სხვადასხვა პასუ-

ხისმგებლობას.

შენიშვნა: ავტორები განმარტავენ, რომ კონსერვაციასთან და-
კავშირებული ყველა წინადადება და ჩარევის მეთოდოლოგია 
ეფუძნება კვლევის შედეგებს, მათ შორის ყველა დაინტერესე-
ბული მხარისა და მოსარგებლის გამოკითხვის შედეგებს, მაქ-
სიმალურად ითვალისწინებს შენობის კონსერვაციის ინტერესს 
და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას აღქმული მიკერ-
ძოებულ შეხედულებად არც რომელიმე მოსარგებლის, არც 
მფლობელის სასარგებლოდ.
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1.4. ავტორთა გუნდი 
წინამდებარე დოკუმენტი მრავალდისციპლინური გუნდის 

ერთობლივი ნამუშევარია. მისი ავტორები არიან ზემოთ აღ-

წერილი პროექტის გუნდის წევრები, რომლებიც ხელმძღვანე-

ლობდნენ და ზოგ შემთხვევაში თავად მონაწილეობდნენ დო-

კუმენტისთვის საჭირო სხვადასხვა მიმართულების კვლევებში 

და მათ საფუძველზე დოკუმენტის ძირითადი ტექსტის შექმნაში. 

ესენი არიან:

მანანა თევზაძე – კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაცი-

ისა და მართვის სპეციალისტი, ლურჯი ფარის საქართველოს 

ეროვნული კომიტეტი; 

ლაშა შარტავა – არქიტექტორ-რესტავრატორი, ლურჯი ფარის 

საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, ICOMOS საქართველო;

ნინი ფალავანდიშვილი – მკვლევარი, კურატორი; 

ლელა ნინოშვილი – ქვის და კედლის მხატვრობის კონსერვა-

ციის სპეციალისტი, ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტი, ICOMOS საქართველო; 

მარიამ კალხიტაშვილი – ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის 

სპეციალისტი, ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომი-

ტეტი; 

რენდ ეპიჩი – არქიტექტორ-რესტავრატორი. 

კვლევები ჩაატარეს შემდეგმა სპეციალისტებმა:

ალექსანდრე მიქიაშვილი – „საინჟინრო კომუნიკაციების 

მდგრადობის შეფასება და რეკომენდაციები – წყალმომარაგე-

ბისა და წყალარინების სისტემა“; 

გოგი სტეფნაძე – „რეკომენდაციები შენობის ენერგოეფექტუ-

რობის გაზრდისთვის“;

ერეკლე ნაროუშვილი და გუგა სუთიძე – „არქიტექტურული 

ანაზომი“; 

დავით გოგოხია – „საინჟინრო კომუნიკაციების მდგრადობის 

შეფასება და რეკომენდაციები – გათბობა და ვენტილაცია“;

დავით ანდრონიკაშვილი – „საინჟინრო კომუნიკაციების 

მდგრადობის შეფასება და რეკომენდაციები – შიდა ელექტ-

როქსელი“;

თამარ ფეიქრიშვილი – „სოციოლოგიური კვლევა – ძირითადი 

მიგნებები“;

ირაკლი ჭაჭია – „რეკომენდაციები შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებში“;

ლელა ნინოშვილი და მანანა კავსაძე – „სამშენებლო მასალე-

ბის კვლევა“;

ლერი ზამბახიძე – „შენობის საინჟინრო კვლევა“;

IDEA CITY – „ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი, საუკეთე-

სო გამოყენების პირობები“.
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2.1. ისტორიულ-არქიტექტურული კონტექსტი
2.1.1. გვიანი მოდერნისტული არქიტექტურა საქართველოში
მე-20 საუკუნე ყველაზე დრამატული პერიოდი იყო არქიტექტუ-

რისთვის. მასობრივად წარმოებულმა მასალებმა, როგორიც 

არის მეტალი, რკინაბეტონი, შუშა და მათი გამოყენების ახალ-

მა ტექნოლოგიებმა არქიტექტორებს ახალი შთაგონება მისცა. 

ისინი აღარ კმაყოფილდებოდნენ აქამდე არსებული კონსტ-

რუქციებით და თითქოსდა ლამობდნენ გრავიტაციის წინააღ-

მდეგ სვლას, ქმნიდნენ დიდ კონსოლურ აივნებს, გახსნილ სივ-

რცეებსა და ხედებს. ეს პროცესი განსაკუთრებით იგრძნობოდა 

საბჭოთა კავშირში, სადაც არქიტექტორები აღიქმებოდნენ ოპ-

ტიმისტური მომავლის საუკეთესო მაუწყებლებლად. საქართვე-

ლო იმით იყო განსხვავებული, რომ აქ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო 

ადგილობრივი ხელოსნობის ტრადიცია და უნარები და ამ გზით 

ხდებოდა ძველისა და ახლის ჰარმონიული შერწყმა. 

გვიანი მოდერნიზმის არქიტექტურის განვითარების ისტორია 

საქართველოში ძალიან ჰგავს ამ პერიოდის არქიტექტურის გა-

ნვითარების ისტორიას სოციალისტური ბლოკის სხვა ქვეყნებსა 

თუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. 

1920-იან და 1930-იანი წლების დასაწყისში მრავალი თანა-

მედროვე არქიტექტორი (ერნსტ მეი, ალბერტ კანი, ლე კორ-

ბიუზიე, ბრუნო ტაუტი) გაემგზავრა საბჭოთა კავშირში ახალი 

საბჭოთა ინსტიტუტებისა და სამრეწველო ქალაქების მშენებ-

ლობაში დახმარების გასაწევად (და ნაცისტებისგან გასაქცე-

ვად), ვიდრე 1930-იან წლებში იოსებ სტალინმა რუსეთიდან არ 

გააძევა უცხოელები და საფუძველი ჩაუყარა სოციალისტურ 

რეალიზმს. სტალინის დროინდელი, ძვირად ღირებული, პო-

მპეზური, უხვად მორთული საცხოვრებელი სახლები პასუხო-

ბენ მთავარ პრინციპს – ფორმით ეროვნული და შინაარსით 

სოციალისტური.

თუმცა 1953 წელს, სტალინის გარდაცვალებისა და ნიკიტა 

ხრუშჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ქვეყნის მშე-

ნებლობაში დაიწყო სრულიად ახალი ეტაპი. ყურადღების ცე-

ნტრში მოექცა სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება, მშე-

ნებლობაში ტიპური პროექტების დანერგვა, ეკონომიურობის 

ამაღლება, ახალი სამშენებლო მასალისა და კონსტრუქციების 

გამოყენება; განსაკუთრებით მასშტაბური გახდა მსხვილბლო-

კიანი, პანელოვანი, კარკასულ-პანელოვანი სახლების აგება. 

თბილისშიც მკვეთრად შეიცვალა მშენებლობის მასშტაბები და 

ხასიათი. საბჭოთა მთავრობის მიერ საცხოვრებელი პირობების 

გასაუმჯობესებლად დასახული მიზნები ნაწილობრივ გამოძა-

ხილს ჰპოვებდა მოდერნიზმის საერთაშორისო იდეებში, თუმცა 

ხრუშჩოვის მიერ დაბრუნებული გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმი 

განსხვავდებოდა 1920-იანი წლების საერთაშორისო სტილის-

გან და მისი მონათესავე რუსული ავანგარდისგან, საბჭოთა 

კონსტრუქტივიზმისგან, „ბაუჰაუსის“ და „დე სტაილსის“ იდეე-

ბისგან. ხრუშჩოვისთვის მოდერნიზმის მხოლოდ პრაქტიკული 

მხარე იყო მნიშვნელოვანი, რაც მშენებლობის ინდუსტრიულ 

მეთოდებში, ახალ სამშენებლო მასალებსა და მასობრივი მშე-

ნებლობის შესაძლებლობებში გამოიხატებოდა.

1964 წელს ლეონიდ ბრეჟნევი ცვლის ნიკიტა ხრუშჩოვს ცენ-

ტრალური კომიტეტის გენერალური მდივნის პოზიციაზე. თუმცა 

ბრეჟნევის პერიოდი (1964-1982) „უძრაობის ხანად“ მოიხსენიე-

ბა, საბჭოთა კავშირის და მათ შორის თბილისის არქიტექტურა 

ბრეჟნევისა და მჟავანაძის (საქართველოს კომუნისტური პა-

რტიის პირველი მდივანი 1953-1972 წლებში) დროს აყვავებას 

განიცდის. ეს არის დროის ზუსტად ის მონაკვეთი, როდესაც 

არქიტექტორებს ეძლევათ საშუალება, დააპროექტონ სრული-

ად ახალი უბნები, იმუშაონ ინდივიდუალურ პროექტებზე და 

არამხოლოდ ტიპურ შენობებზე, ამ პერიოდში შენდება გვიანი 

საბჭოთა მოდერნიზმის სახელით ცნობილი ყველაზე მეტი და 

გამორჩეული ნაგებობა.

ამ წლებში პირველად გასაბჭოების შემდეგ გადაიწია კაპიტა-

ლისტურ ქვეყნებზე ჩამოფარებული ფარდა; საქმიანი და კულ-

ტურული კონტაქტი დამყარდა საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქა-

ლაქთან; დაიწყო ქალაქების დაძმობილება. 60-70-იან წლებში 

თბილისი დაუმეგობრდა ლიუბლიანას, პალერმოს, ზაარბრუ-

კენს, ინსბრუკს და ნანტს. შესაბამისად, სსრკ-ის არქიტექტორე-

ბისთვის ხელმისაწვდომი გახდა საერთაშორისო გამოცემები 

და ინფორმაცია მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე; მართა-

ლია უშიშროების სამსახურის ზედამხედველობის ქვეშ, მაგრამ 

არქიტექტორებს მაინც მიეცათ საზღვარგარეთ მოგზაურობისა 

და უცხოელ კოლეგებთან წინასწარ დაგეგმილ შეხვედრებ-

ში მონაწილეობის უფლება. პროფესიული თვალსაზრისით ეს 

მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო.

70-იან წლებში კვლავ ინტენსიურად მიმდინარეობდა საბინაო 

მშენებლობა როგორც თავისუფალ ტერიტორიებზე (ბაგები, 

გლდანი, ვაზისუბანი, თემქა), ისე უკვე ჩამოყალიბებულ რაი-

ონებში. თუმცა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა არ 

იყო სოციალისტური საზოგადოების ერთადერთი მიზანი, არა-

ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობის განათლება, მათი 

კულტურული დონის ამაღლება და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. 

ასევე მნიშვნელოვანი იყო რესპუბლიკათშორის და დამეგო-

ბრებულ ქვეყნებს შორის მოსახლეობის კავშირების გამყა-

რება. შესაბამისად, ინდივიდუალური პროექტებით იგეგმება 

და შენდება გართობისა და დასვენების კერები (სასტუმროე-

ბი „ივერია“, „აჭარა“, „კოლხეთი“, „აფხაზეთი“, რესტორნები 

„არაგვი“, „მარაბდა“, „ჩაის სახლი“), საგანმანათლებლო (თბი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპლექსი, სამედიცინო 

ინსტიტუტი, სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი), კულტურის 

(თბილისის ფილარმონია, პროფკავშირების კულტურის სახლი, 

მუსკომედიის თეატრი, გრიბოედოვის სახ. რუსული დრამატუ-

ლი თეატრი, თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმი) და სპორტის 

დაწესებულებები (სპორტის სასახლე, საცურაო კომპლექსი 

„ლაგუნა ვერე“, თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური 

კლუბი, „დინამოს“ განახლებული სტადიონი).

2.1.2. გვიანი მოდერნისტული არქიტექტურის დაცვის პრობლემატიკა 
საქართველოში

3 ჯიმშერ რეხვიაშვილი, „რა ბედი ელის რესპუბლიკის მოედანსა და სასტუმრო ივერიას“, რადიო თავისუფლება. ნოემბერი 09, 2004. https://www.
radiotavisupleba.ge/a/1538111.html ნანახია 2021 წლის 20 იანვარს.

4 „ვინ იცის, რა აშენდება რესპუბლიკის მოედანზე“, რადიო თავისუფლება, აპრილი 12, 2005. https://www.radiotavisupleba.ge/a/1540656.html ნანახია 
2021 წლის 20 იანვარს.

დღესდღეობით გვიანი მოდერნისტული არქიტექტურა და მათ 

შორის ამ პერიოდის ძეგლები თბილისშიც და მთლიანად სა-

ქართველოშიც ღირსეულ ადგილს იკავებენ მსოფლიო არ-

ქიტექტურულ რუკაზე. ამის დასტურია ის ფაქტიც, რომ ბოლო 

დროს ამ თემაზე გამოცემულ პუბლიკაციებში აქტიურად გა-

ნიხილავენ ყოფილი საავტომობილო გზების მშენებლობის 

სამინისტროს შენობასა და ყოფილი რიტუალების სასახლეს. 

თუმცა, სამწუხაროდ, ვერ დავიკვეხნით, რომ ამ პერიოდის ნა-

გებობებს ისევე აფასებენ ადგილობრივად, როგორც ამას აკე-

თებენ საერთაშორისო დონეზე საქმის პროფესიონალები თუ 

მოყვარულები. კომპლექსურია ის პრობლემა, რომელსაც მო-

დერნისტული არქიტექტურის მემკვიდრეობის შენარჩუნებისას 

ვაწყდებით. 

საბჭოთა მოდერნიზმის არქიტექტურული სტილი საქართვე-

ლოში ჯერ კიდევ ძალიან დაუფასებელი და უგულებელყოფი-

ლია. ამ პერიოდის არქიტექტურული ნაგებობების სათანადოდ 

დამფასებელთა რიცხვი პროფესიონალთა შორისაც კი ძალიან 

მცირეა. ფართო საზოგადოება მათ საბჭოთა სისტემასთან და 

მის მანკიერებებთან აკავშირებს, შესაბამისად, უშნოდ, უხა-

რისხოდ და უვარგისად მიიჩნევს. 

ნებისმიერი ეპოქის არქიტექტურის უდიდესი საფრთხეა მო-

მავალში მისი იდეოლოგიისა და სტილის აღქმა. წინა პერი-

ოდის აღქმა მომდევნო პერიოდის მიერ, მით უმეტეს, თუ ეს 

პოლიტიკურ- იდეოლოგიურ ცვლილებებსაც ეხება, ხშირად 

რეაქტიული და გარკვეულწილად უარყოფითიც არის. როგორც 

ზემოთ ითქვა, მოდერნისტული არქიტექტურა სოციალისტური 

იდეოლოგიით იყო განმსჭვალული. უმეტესობა იმ ქვეყნებისა, 

რომლებიც სოციალისტურ ბლოკს და საბჭოთა კავშირს ქმნიდ-

ნენ, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩქარი ტემპით 

ცდილობდნენ წარსული იდეოლოგიის დავიწყებას. ყველაზე 

იოლი და სწრაფი გზა მათი ვიზუალური მახსოვრობიდან ამოშ-

ლა იყო, შესაბამისად, მრავალი შენობა თუ სტრუქტურა ემსხვე-

რპლა იმ პირველ ემოციურ იმპულსს, რასაც თავისუფლება, 

დამოუკიდებლობა და წარსული წნეხისგან განთავისუფლება 

ეწოდებოდა.

ამის კარგი მაგალითია ე. წ. ანდროპოვის ყურები თბილისში 

(ოთარ კალანდარიშვილი და გიზო ფოცხიშვილი, 1983), რო-

მელიც რესპუბლიკის მოედნის განვითარებასთან3 ერთად 

განადგურდა 2004-2015 წლებში4. ასევე განადგურდა საბჭოთა 

კავშირის ფაშიზმზე გამარჯვების აღსანიშნავი „დიდების მემო-

პროფკავშირების კულტურის სახლი. 

საქართველოს ეროვნული არქივი. 1975

საქართველოს საავტომობილო გზების მშენებლობის სამინისტროს 

შენობა. 1975. 

ფოტო: გიორგი ჩახავას ოჯახის არქივი 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/1538111.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/1538111.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/1540656.html
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რიალი“ (ოთარ კალანდარიშვილი და მერაბ ბერძენიშვილი, 

1982) ქუთაისში. 2009 წლის 19 დეკემბერს ძეგლი ააფეთქეს მო-

ქანდაკის პროტესტის მიუხედავად.5

ამ პერიოდის ადმინისტრაციული თუ კულტურული შენობები 

ფართო მასებზე და თემური ურთიერთობების ხელშეწყობაზე 

იყო გათვლილი. შესაბამისად, უმთავრესი პრობლემა, რასაც 

დღევანდელი საზოგადოება მათი მოვლა-პატრონობის თუ შე-

ნარჩუნების კუთხით აწყდება, არის დიდი მოცულობა. სოცია-

ლისტური რეჟიმის დანგრევის, ზოგიერთი ქვეყნის შემთხვევაში 

კი ადგილობრივი შეიარაღებული კონფლიქტებისა თუ საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლის შემდგომ, სახელმწიფოებისთვის, რო-

მელთა ბალანსზე ირიცხებოდა ყველა საზოგადოებრივი შენო-

ბა, შეუძლებელი გახდა ამ რაოდენობით და მოცულობით შენო-

ბების შენახვა. ერთ-ერთი მთავარი და უპირველესი პრობლემა 

მათი ცენტრალური კომუნალური მომარაგება გახდა. ომისგან 

და შეიარაღებული კონფლიქტებისგან დასუსტებულ ქვეყანაში 

შეუძლებელი იყო ამ რაოდენობით ელექტროენერგიით, გაზით 

თუ წყლით მომარაგება სახელმწიფოს ხარჯზე. 

ხშირ შემთხვევაში გამოსავალი მათ გაყიდვაში მოიძებნა. ეს 

უფრო იმ შენობებს შეეხო, რომელთაც კომერციული დატვირთ-

ვა ჰქონდათ, მაგალითად, სასტუმროები, სავაჭრო დაწესებუ-

ლებები, სპორტული კომპლექსები. სახელმწიფოს ბალანსზე 

დარჩა კულტურული და საგანმანათლებლო კომპლექსები, 

თუმცა ხშირად მათი დანაწევრება და სივრცეების ნაწილობ-

რივ იჯარით ან ქირით გაცემა მოხდა. საბოლოოდ ორივე გა-

მოსავალი სავალალო აღმოჩნდა ნაგებობებისთვის. პრივატი-

ცაზიის შემთხვევაში ახალმა მეპატრონეებმა მათ დანგრევასა 

და ახლით ჩანაცვლებაში იპოვეს გამოსავალი, ან იმდენად 

უცვალეს სახე, რომ შენობის ავთენტიკურობა და შესაბამისად, 

ღირებულება დაიკარგა. 

ამის თვალსაჩინო მაგალითებია ყოფილი უნივერმაღი „თბი-

ლისი“, სასტუმრო „ივერია“, ცეკავშირის შენობა, სავაჭრო ცენ-

ტრი „ბავშვთა სამყარო“, ცეკა-ს გარაჟი თბილისში და არაერთი 

შენობა საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის კინოთეატრი 

„თბილისი“ ბათუმში და თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის 

დრამატული თეატრი. ჯერაც გაურკვეველია თბილისში ერთ- 

ერთი ყველაზე საინტერესო და არქიტექტურულად თუ ისტო-

რიულად ღირსშესანიშნავი ნაგებობის, საცურაო კომპლექს 

„ლაგუნა ვერეს“ ბედი. 

ცალკეული სივრცეების დროებით იჯარით გაცემაც არ აღმო-

ჩნდა ხელსაყრელი. ეს შენობები აშენებული იყო პრინციპით 

„ფორმა მისდევს ფუნქციას“, შესაბამისად, გართულდა მათი 

უფრო ზოგად დანიშნულებაზე მორგება. ყველა მოიჯარემ 

თავის „ჭკუაზე“, შეხედულებასა თუ გემოვნებაზე მოირგო და 

გაარემონტა ფართი ორიგინალი შენობის არქიტექტურის, სა-

მშენებლო მასალისა და დეკორის სრული უგულებელყოფით. 

შედეგად, ვიღებთ ისეთ შენობებს, როგორებიცაა: თბილისის 

ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური 

5 გიორგი გვახარია, „მერაბ ბერძენიშვილი: „სტრესის გადასატანად ფილმებს ვუყურებ... ლეონარდოზე, მიქელანჯელოზე“, რადიო თავისუფლება, 
სექტემბერი 17, 2016. https://www.radiotavisupleba.ge/a/merab-berdzenishvili/27997430.html ნანახია 2021 წლის 20 იანვარს.

ბიბლიოთეკა, გ. მიქელაძის სახ. სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბ-

ლიოთეკა, სპორტის სასახლე, ყოფილი ჩაის სახლი, აკაკი ხო-

რავას სახ. მსახიობთა სახლი.

ამ პრობლემის ძირი კანონმდებლობაში უნდა ვეძებოთ. უფრო 

სწორად, მის არარსებობაში. საქართველოს კანონმდებლობა-

ში არა მხოლოდ გასხვისების/გაყიდვის შემთხვევაში, არამედ 

იჯარით ან უზუფრუქტით დროებით სარგებლობაში გადაცემის 

შემთხვევაშიც კი, როდესაც დროებით მეპატრონეს სრულად 

ეკისრება შენობის მოვლა-პატრონობის ვალდებულება, არსად 

არის ნახსენები, თუ რა ვალდებულებები ეკისრება (დროებით) 

მეპატრონეს და რა კრიტერიუმები უნდა დაიცვას ამა თუ იმ შე-

ნობის და მისი თანმდევი ექსტერიერის თუ ინტერიერის გაფო-

რმების მოვლისთვის.

საქართველოს კანონმდებლობით ისიც კი არ არის ზუსტად გა-

წერილი თუ გააზრებული, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

უძრავი ძეგლის სტატუსი ავალდებულებს არა მხოლოდ შენო-

ბის ფასადის შენარჩუნებას და დაცვას, არამედ – ინტერიერის, 

სამშენებლო მასალების, დეკორისა და ა. შ. ასევე მნიშვნელო-

ვანია შენობის თავდაპირველი ფუნქციის მაქსიმალურად შენა-

რჩუნება. საქართველოს მასშტაბით კულტურული მემკვიდრე-

ობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე ამ პერიოდში აშენებული 

ნაგებობების რიცხვი ძალიან მწირია. 2009 წელს ძეგლების სია-

ში მოხვდა ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის კომპლექ-

სი ყვარელში, რომლის ნაწილია ვიქტორ ჯორბენაძის და ქეთე-

ვან კობახიძის მიერ დაპროექტებული შენობა (1979); 2017 წელს 

ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ბორჯომთან მდებარე ავტობუსის გა-

ჩერებას (არქ. გიორგი ჩახავა, 1970-იანი წლები); 2018 წელს კი 

– ამავე ავტორის კიდევ 2 გაჩერებას სოფლებთან პატარა ქანდა 

და ტეზერი. თბილისში ამ პერიოდის შენობებიდან კულტურუ-

ლი მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მხოლოდ სამს 

აქვს. 2008 წელს ეს სტატუსი მიენიჭა ყოფილ ფილარმონიის 

საკონცერტო დარბაზს და ყოფილ საქართველოს საავტომობი-

ლო გზების მშენებლობის სამინისტროს შენობას, 2019 წელს კი 

– თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობას. 

ყოფილ ფილარმონიას, მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნული 

სახე თითქოს შენარჩუნებული აქვს, არ გაუმართლა. სხვადა-

სხვა დროს მოხდა მის ფასადზე უხეში ჩარევები, ჯერ ეკრანი 

დამონტაჟდა, შემდეგ გვერდითი (კინო „ამირანის“ მხრიდან) 

შესასვლელი გადაკეთდა და გაუქმდა ხვეული კიბე, ბოლო 

სართულზე გაიხსნა სპორტული დარბაზი, ბოლოს კი – სამშე-

ნებლო კომპანიის ოფისი პირველ სართულზე. ეს ყველაფერი 

არღვევს შენობის პირვანდელ იერსახესა და მთლიანობას და 

ეწინააღმდეგება ძეგლის კონსერვაციის მეთოდოლოგიას. 

არც თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შემ-

თხვევაა სამაგალითო. შენობის სივრცე დანაწევრებული 

და გადაკეთებულია მისი მრავალრიცხოვანი მოიჯარეების 

მოთხოვნილებებზე მოსარგებად, ინტერიერში ბოლო დროს 

განხორციელებულია შეუსაბამო ჩარევები. უმეტესობა, საბედ-

ნიეროდ, შექცევადია, თუმცა ამის შესახებ დეტალურად შემდეგ 

თავებში ვიმსჯელებთ. 

არსებობს კარგი მაგალითებიც. თუ არ ჩავთვლით, რომ საკ-

მაოდ შეცვლილია ორიგინალი გარემო და ახალი ფუნქციიდან 

გამომდინარე მოხდა დამატებითი შენობის აგება – ყოფილი 

საქართველოს საავტომობილო გზების მშენებლობის სამი-

ნისტროს შენობის, ამჟამად „საქართველოს ბანკის“ სათავო 

ოფისის ადაპტაციის შედეგად, ძეგლმა მეტწილად შეინარჩუნა 

ღირებულებები.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნია უამ-

რავ ღირებულ შენობას, მაგრამ მათი მეპატრონეები მაქსიმა-

ლურად ცდილობენ არქიტექტურის შესაბამის მოვლას, მაგ.: 

ამჟამინდელი საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“, სად ღე-

სას წა ულო რიტუალების სასახლე თბილისში.

ზოგადად, მე-20 საუკუნის შენობების შენარჩუნების სირთულე 

სამშენებლო მასალებში, მათ ექსპერიმენტულ ხასიათში და ამ 

მასალების სიცოცხლის ხანმოკლეობაში მდგომარეობს. რო-

გორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ პერიოდის არქიტექტურა არა მხო-

ლოდ ახალი არქიტექტურული სტილით გამოირჩევა, არამედ 

იმით, რომ ეს სტილი ნაწილობრივ განაპირობა წინა საუკუნეე-

ბისგან განსხვავებულმა, სრულიად ახალმა სამშენებლო მასა-

ლებმა (რკინაბეტონის კონსტრუქციები, დიდი შუშის სივრცეები 

და ბრტყელი გადახურვები). ეს მასალები უკვე იწყებენ გამო-

ფიტვას, ჟანგვას და ა. შ. საქართველოს შემთხვევაში ხშირად 

მასალის არქონის გამო შერეული მასალებია გამოყენებული 

– რკინაბეტონის ჩამოსხმულ ფილებთან შერეულია აგურის 

წყობა. ზოგჯერ დაბალი ხარისხის მასალებსაც ვხვდებით, რაც, 

შესაბამისად, უფრო აჩქარებს მათი მწყობრიდან გამოსვლის 

პროცესს.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესება, თემა, რომელიც 1970-იან წლებამდე საერთოდ 

არ იყო აქტუალური. ამიტომ ხშირად დგება არჩევანი ავთენტი-

კური მასალის შენარჩუნებასა და მისი თანამედროვე სტანდა-

რტებზე მორგებული მასალით შეცვლას შორის.

ასევე გასათვალისწინებელია თანამედროვე უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა და გამოყენება, შენობების ადაპტაცია შეზღუ-

დული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კანონმდებლო-

ბით განსაზღვრული პირობების დაცვით. ამიტომ ადაპტაციის 

დროს ხშირად აუცილებელია თავდაპირველად გაუთვალისწი-

ნებელი სივრცეების დამატება. ასეთ შემთხვევებში საჭირო 

ცვლილებები უნდა განხორციელდეს გულდასმითა და დარგის 

სპეციალისტების ჩართვით. 

გ. მიქელაძის სახ. სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა.  

ფოტო: ლევან კალანდარიშვილი 
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2.2. თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ისტორია

2.2.1. „ქართველ ქალთა საჭადრაკო ფენომენი“
თბილისის ჭადრაკის სასახლე მიეძღვნა კონკრეტულ ადამიანს, 

ნონა გაფრინდაშვილს, რომელმაც 1962 წელს 21 წლის ასაკში 

პირველად მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. შემდგო-

მში იგი მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი გახდება და პირველად 

ქალებში დიდოსტატის წოდებასაც მოიპოვებს. 1978 წელს ჩვი-

დმეტი წლის მაია ჩიბურდანიძემ (მომავალში ასევე ხუთგზის 

მსოფლიო ჩემპიონმა) ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატზე 

დაამარცხა ნონა გაფრინდაშვილი და ჭადრაკის ისტორიაში 

გახდა პირველი ყველაზე ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიო-

ნი ქალი. ის ამ ტიტულს 14 წლის განმავლობაში, 1991 წლამდე 

ფლობდა. 

მათთან ერთად ნანა ალექსანდრიას, ნანა იოსელიანისა და 

ნინო გურიელის გამარჯვებებმა საჭადრაკო სამყარო აალაპა-

რაკა „ქართული ფენომენის“ შესახებ. ისინი 3 ათწლეულის გან-

მავ ლო ბაში არა მარტო ლიდერთა შორის იყვნენ მსოფლიოში, 

არამედ ინარჩუნებდნენ მსოფლიოს ჩემპიონის წოდებასაც. 

ამ ფენომენის მიღწევების შედეგი, მოწმე და მისდამი მიძღვნი-

ლი ძეგლია საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე გა-

მორჩეული შენობა – თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპუ-

რი კლუბი, რომელიც გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქას და 

სტილს მიეკუთვნება.

საინტერესოა არა მხოლოდ ის ფაქტი, რომ არქიტექტურუ-

ლი ძეგლი სიცოცხლეშივე მიეძღვნა კონკრეტულ ადამიანს, 

არამედ ისიც, რომ ამავდროულად ის მიეძღვნა ქალს. საქა-

რთველოს მასშტაბით ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა, რადგან 

აქამდე (და შემდეგაც) საჯარო სივრცეში მდედრობითი სქესი-

სადმი მიძღვნილი ან მისი ამსახველი ქანდაკებები, მცირე გა-

მონაკლისების გარდა, ალეგორიული ფიგურები იყო.

ჭადრაკთან ასოციაცია ამ შენობაში უფრო კონცეპტუალურია, 

ვიდრე ფორმალური. ჭადრაკის სასახლის დეკორატიული ელე-

მენტები ადასტურებენ იმას, რომ შენობა ქალს და დედოფალს 

2.2.2. ადგილობრივი კონტექსტი

6 ნონა გაფრინდაშვილის ინტერვიუ, 29 იანვარი, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=oEEeOQf0C–o&feature=youtu.be ნანახია 2021 წლის 31 იან ვარს.
7 თენგიზ გიორგაძე, „ქართული ჭადრაკის მატიანე“, ტ. 3, (თბილისი: მეცნიერება, 2000), გვ. 12. 

1962 წელს ნონა გაფრინდაშვილმა პირველად მოიპოვა მსო-

ფლიო ჩემპიონის ტიტული ჭადრაკში, რომელიც 1978 წლამდე 

შეინარჩუნა. იგი იყო პირველი ქალი, რომელმაც დიდოსტა-

ტის წოდება მიიღო მამაკაცთა შორის (1978). ქალბატონი ნონა 

 ლურჯი ფარის გუნდთან ინტერვიუში6 იხსენებს, რომ მსოფლიო 

ჩემპიონობის მერე არჩეულ იქნა კომუნისტური პარტიის ცენ-

ტრალური კომიტეტის უმაღლესი საბჭოს წევრად და ერთ-ერთ 

სესიაზე წარგზავნილი იყოს სპეციალური მისიით, რომ გამო-

სულიყო სიტყვით და მოსკოვის წინაშე დაეყენებინა თბილისში 

ჭადრაკის სასახლის მშენებლობის საკითხი. 

აღნიშნულ პერიოდში ჭადრაკის განვითარებას დიდი ფინან-

სური და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა ჰქონდა სახელ-

მწიფო ორგანიზაციების მხრიდან. საქართველოს ეროვნულ 

არქივში ინახება დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც დგინდება, 

რომ თბილისის მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს 

აღმასრულებელი კომიტეტი უკვე 1960 წლის 5 მარტს გასცემს 

განკარგულებას, რომ ქალაქის მშენებლობის და არქიტექტუ-

რის საქმეთა განყოფილებასა და ორჯონიკიძის რაიონის პო-

ლიტკომიტეტს შორის გაფორმდეს შეთანხმება საჭადრაკო და 

ალპური კლუბის მშენებლობისთვის კიროვის ბაღში მდებარე 

ნომერ მე-3 საკალათბურთო მოედნის მიწის მონაკვეთის გა-

დაცემის თაობაზე. ეს ფაქტი უარყოფს იმ ვერსიას, რომ ჭადრა-

კის სასახლის აშენება მსოფლიო ჩემპიონ ნონა გაფრინდაშვი-

ლისთვის იყო ჩაფიქრებული, რომელიც იმ დროს ჯერ არ იყო 

ამ ტიტულის მატარებელი. 

თენგიზ გიორგაძე თავის წიგნში „ქართული ჭადრაკის მატია-

ნე“ ახსენებს, რომ სწორედ გიორგი ჯაბუას დროს, რომელიც 

1956-60 წლებში ჭადრაკის ფედერაციის ხელმძღვანელი და 

ამავდროულად საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდო-

მარის მოადგილე იყო, გაიცა დავალება თბილისში ჭადრაკის 

სასახლის მშენებლობის პროექტის მომზადებაზე.7 

კიდევ ერთი საარქივო ცნობის თანახმად, 1965 წელს, საქა-

რთველოს სსრ სპორტულ საზოგადოებათა და ორგანიზაციე-

ბის კავშირის დაკვეთით სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტის 

„თბილქალაქპროექტის“ მე-3 არქიტექტურულ სახელოსნოს 

მიეცა დავალება ს. მ. კიროვის სახელობის კულტურისა და და-

სვენების პარკში (დღევანდელი ვერის ბაღი) საჭადრაკო და 

ალპური კლუბის პროექტის შემუშავებაზე.

თუმცა 1960 და 1965 წლებს შორის სხვა არაფერი ჩანაწერი არ 

მოიპოვება და არც არანაირი მშენებლობა ამ წლებში არ გა-

ნხორციელებულა. მაგრამ შედარებით უფრო ვრცელი დოკუ-

მენტები შემონახულია 1965 წლიდან, რომლებშიც შემდგომი 

განკარგულებების, კონკრეტული ნახაზებისა და გეგმების სა-

ფუძველზე განხილულია შენობის რეალიზება. ამ განკარგულე-

ბების მიხედვით კი, შენობისთვის უკვე იმავე ბაღში სათბურე-

ბით დაკავებული ტერიტორიის გამოყოფაა ნაბრძანები. 

მშენებლობას 8 წელი დასჭირდა. შენობის საბოლოო სახე 

სრულად არ შეესაბამება პირველად გეგმებს. თბილისის ცენ-

მარცხნიდან მარჯვნივ: ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე, ნანა 

იოსელიანი, ნანა ალექსანდრია. 1980.  

ნანა ალექსანდრიას პირადი არქივი.  

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული 

ბიბლიოთეკა „ივერიელი“

მიეძღვნა: სასახლის დასავლეთ ფასადის ქვის დეკორატიული 

კედელი წარმოადგენს ლაზიერის (დედოფლის) გვირგვინის 

სტილიზებულ ფორმას. ამ ფორმის კიდევ უფრო სტილიზებული 

ვარიანტები გვხვდება შენობის და კიბეების მოაჯირების დეტა-

ლებში და საკმაოდ აბსტრაჰირებული ფორმით – საჭადრაკო 

მაგიდების დიზაინში, რომელთაც ტურნირებზე იყენებდნენ, 

დღეს კი რელიკვიების სახით ინახება ჭადრაკის სასახლეში. 

ეს დეტალები უდავო ნიშანია იმისა, რომ შენობა ქალ(ებ)ს მი-

ეძღვნა. 

შენობას ნონა გაფრინდაშვილის სახელი 2001 წელს მიენიჭა. 

ლოგიკურია, ვიფიქროთ, რომ ნონა გაფრინდაშვილის მსო-

ფლიო ჩემპიონობას საქართველოში იმ დროისათვის უკვე არ-

სებულმა ძლიერმა საჭადრაკო სკოლამაც შეუწყო ხელი. მით 

უმეტეს, რომ იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირი ჭადრაკის პოპუ-

ლარიზაციისათვის არ იშურებდა რესურსებს. თუმცა ისიც სავა-

რაუდოა, რომ ნონა გაფრინდაშვილის მიერ მსოფლიო ჩემპი-

ონის ტიტულის მოპოვებამ და შემდგომმა გამარჯვებებმა ხელი 

შეუწყვეს პროექტის დამტკიცებასა და პროცესის დაჩქარებას.

მსოფლიო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონიალი. 1975. 

ფოტო: ე. ნ. გიგილაშვილი. 

დავით გურგენიძის პირადი არქივი 

www.youtube.com/watch?v=oEEeOQf0C_o&feature=youtu.be
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ტრალურ არქივში, ისევე, როგორც ეროვნულ არქივში, შენა-

ხულ დოკუმენტებს შორის არ იძებნება შენობის სახეცვლის 

ამხსნელი დოკუმენტები. თავდაპირველი პროექტის მიმოხილ-

ვა შენობის დასრულებულ სახესთან მიმართებით მოცემულია 

ქვემოთ (2.6. „თავდაპირველი პროექტის მიმოხილვა – რა შეი-

ცვალა აშენებისას?“).

მე-3 არქიტექტურულ სახელოსნოს ამ პერიოდში ხელმძღვა-

ნელობდა ლადო (ვლადიმერ) ალექსი-მესხიშვილი (1915-1978), 

რომელიც 60-იანი წლებისთვის უკვე მრავალი პროექტის 

ავტორი გახლდათ და როგორც არქიტექტორსაც დიდად აფა-

სებდნენ. მას 1960 წელს უკვე მიღებული ჰქონდა ხელოვნების 

დამსახურებული მოღვაწის წოდება საბჭოთა არქიტექტურის 

განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. 

1963-1968 წლებში იგი იყო თბილისის მთავარი არქიტექტო-

რი. 1955 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე ლადო ალექსი- 

მესხიშვილი მუშაობდა „თბილქალაქპროექტში“ მთავარ არ-

ქიტექტორად, ამავე ინსტიტუტში ხელმძღვანელობდა მე-3 

არქიტექტურულ სახელოსნოს. 

მთავარი არქიტექტორი ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი 

ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქართველი არქიტექტორი 

იყო, რომელიც ცნობილია მისი ნამუშევრების ჰარმონიული 

კავშირით გარემოსთან. გარემოზე მორგებული არქიტექტურა 

და ჰარმონია შენობის ინტერიერსა და ექსტერიერს შორის და-

მახასიათებელია მთელი მისი შემოქმედებისთვის. მისი ერთ- 

ერთი აღიარებული ნამუშევარია თბილისის სპორტის სასახლე 

(ი. კასრაძე – თანაავტორი. გაიხსნა 1961 წელს), რომელიც აერ-

თი ა ნებს მშენებლობის ახალ, ინდუსტრიულ მეთოდებს და მო-

დერნისტულ არქიტექტურულ ფორმებს. იგი არის საქართვე-

ლოს საკურორტო სანატორიუმის შენობების და თბილისში 

აგებული არაერთი ცნობილი შენობის ავტორი.

დადგენილება საჭადრაკო და ალპური კლუბის პროექტის დამტკიცების 

თაობაზე.  

საქართველოს ეროვნული არქივი

გერმანე ღუდუშაური მუშაობისას.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

ლადო ალექსი-მესხიშვილი კოლეგებთან ერთად, წინა რიგი, მარჯვნიდან მეორე. 

გერმანე ღუდუშაური მეორე რიგი, მარცხნიდან პირველი.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 
პირველი განკარგულება საჭადრაკო და ალპური კლუბის 

მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე, 1965.  

საქართველოს ეროვნული არქივი



თავი 2: თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი – კონტექსტი, ისტორია და მნიშვნელოვნება

32 33

ძალის ამაყ ცნობიერებაზე. განსაკუთრებული არქიტექტურით 

გამოირჩევა ერევნისა და თბილისის შენობები, რომელთა არ-

ქიტექტურა კონკრეტული სპორტის სახეობით არის შთაგონე-

ბული ან მის ფუნქციას მორგებული და ამავდროულად იმ პე-

რიოდის არქიტექტურული სტილის გამორჩეულ მაგალითებად 

გვევლინებიან. მოჭადრაკეთა სახლი ერევანში (არქ.: ჟანა მეშე-

რიაკოვა, პროექტირება: 1967, მშენებლობის დასრულება: 1970) 

ვიზუალურად ეტლის ფიგურას მოგვაგონებს, გეგმაშიც სამკუ-

თხა ფორმის შენობა თითქოს ეტლის ფიგურას წააგავს, რომ-

ლის ყველა წახნაგი ეტლის თავივით არის გახსნილი. ეს ღიობი 

ფასადზეც აშკარად იკვეთება. შენობა საკმაოდ კომპაქტურია, 

მისი ძირითადი სივრცე და მთავარი დარბაზი ყრუ კედლის 

უკან არის აღმართული, რაც რთულად აღსაქმელს ხდის შე-

ნობის ინტერიერს. თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური 

კლუბის შენობა მასთან შედარებით უფრო მოცულობითია, 

უფრო სივრცეში გაშლილი და უფრო ჰაეროვანია. 

2.2.4. ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი – რატომ ერთად?
ითვლება, რომ შენობა ეძღვნება სპორტის ერთ კონკრეტულ 

სახეობას, ჭადრაკს, რაც იმაშიც გამოიხატება, რომ შენობას 

ხშირად მხოლოდ „ჭადრაკის სასახლედ“ მოიხსენიებენ. თუმცა 

აუცილებლად აღსანიშნავია ფაქტი, რომ შენობის მშენებლო-

ბასთან დაკავშირებით გაცემულ ზემოთ ნახსენებ 1960 წლის 

განკარგულებაში შენობა თავიდანვე განსაზღვრული იყო რო-

გორც საჭადრაკო და ალპური კლუბი. ყველა მომდევნო დოკუ-

მენტშიც იგი ამ სახელით მოიხსენიება. ვერსია იმის შესახებ, თუ 

როგორ მოხდა სპორტის ამ ორი სახეობის ერთი შენობის ქვეშ 

გაერთიანება, სხვადასხვაგვარია, კერძოდ: 

არსებობს ვერსია, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სახელმწი-

ფო მწვრთნელი სპორტის ორ სახეობას ხელმძღვანელობდა. 

1970-იან წლებში სახელმწიფო მწვრთნელი გახლდათ გიორგი 

გაჩეჩილაძე და ვინაიდან იგი ჭადრაკთან ერთად ალპინიზმს 

მესვეურობდა, შესაბამისად, ახალმა შენობამ სპორტის ამ ორ 

სახეობას გაუწია მასპინძლობა.

ფაქტია ისიც, რომ იმ დროისთვის მაშინდელ კიროვის ბაღში 

უკვე არსებობდა ალპური კლუბი. ეს იყო მსუბუქი კონსტრუქ-

ციის სამკითხველო (არქ. ა. ქურდიანი), რომელიც 1938 წელს 

ჩაიდგა ბაღში და რომელშიც შემდგომ ალექსანდრე ჯაფარიძის 

სახელობის ალპურმა კლუბმა დაიდო ბინა. მოგვიანებით ეს შე-

სწორედ აღნიშნულ სახელოსნოში მიიწვია მან სამუშაოდ გე-

რმანე ღუდუშაური (დაბ. 1939) აკადემიის დამთავრებისთანავე 

(1963). ახალგაზრდა არქიტექტორის სადიპლომო ნამუშევრის 

დაცვას ბატონი ლადო თავად ესწრებოდა. 

ამ სახელოსნოში შეიქმნა მრავალი არქიტექტურული პროექტი, 

რომლებშიც არქიტექტორებთან ერთად ასევე მონაწილეობ-

და კონსტრუქტორი გურამ მებუკე (1930-2015). ის 1970-80-იან 

წლებში „თბილქალაქპროექტში“ მუშაობდა სხვადასხვა პოზი-

ციაზე, კერძოდ: ინჟინერ-კონსტრუქტორად, უფროს ინჟინრად, 

ჯგუფის ხელმძღვანელად, პროექტის მთავარ ინჟინრად, სახე-

ლოსნოს მთავარ კონსტრუქტორად, განყოფილების უფროსად. 

8 მაიკლ ჰადსონი, „ციხესიმაგრეების დაპყრობა: ჭადრაკის პოლიტიკური ისტორია საბჭოთა კავშირში“, 1917-1948, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, 
სანტა კრუზი, 2013, გვ, 6. https://escholarship.org/content/qt0s71f0cw/qt0s71f0cw.pdf ნანახია 2020 წლის 30 ივლისს.

9 „შექმნისა და განვითარების ისტორია“, ღია ჭადრაკი http://openchess.by/rcop/ ნანახია 2020 წლის 30 ივლისს.

მისი, როგორც მთავარი ინჟინრის მონაწილეობით აშენდა ისე-

თი ცნობილი შენობები, როგორიცაა: სანატორიუმები სოხუმში, 

ლიძავასა და ბიჭვინთაში, ცენტრალური ტელეგრაფის შენობა 

თბილისში, რუსთაველის გამზირზე და სხვ.

გერმანე ღუდუშაური და გურამ მებუკე ლადო ალექსი- 

მესხიშვილთან ერთად მუშაობდნენ თბილისის ჭადრაკის სა-

სახლისა და ალპური კლუბის შენობის პროექტის შემუშავებაზე 

და მის სისრულეში მოყვანაზე. შეთანხმებულ სამშენებლო ნა-

ხაზებს აგრეთვე ხელს აწერს ვლადიმერ ჟიტკოვსკი, რომელიც 

იმხანად მე-3 არქიტექტურული სახელოსნოს არქიტექტორთა 

ჯგუფის ხელმძღვანელის თანამდებობას იკავებდა. 

2.2.3. რეგიონული კონტექსტი
ცნება „ჭადრაკის სასახლე“ საბჭოთა კავშირის საზღვრებს გა-

რეთ დაბადებულთათვის საკმაოდ უჩვეულოდ ჟღერს. კულტუ-

რის სახლები თუ სპორტის სასახლეები მსოფლიოში გავრცე-

ლებული მოვლენაა, „ჭადრაკის სასახლე“ კი განსაკუთრებული 

ფენომენი არის და იყო საბჭოთა კავშირის მასშტაბითაც კი. 

ოქტომბრის რევოლუციამდე ჭადრაკი ერთ-ერთი იმ თამაშ-

თაგანი იყო, რომელიც ინტელექტუალურ ან/და ეკონომიკურ 

ბურჟუაზიასთან ასოცირდებოდა. ჭადრაკის მასობრივი პოპუ-

ლარიზაცია საბჭოთა კავშირში მხოლოდ 1917 წლის ოქტომბ-

რის რევოლუციისა და რუსეთის სამოქალაქო ომის (1918-1921) 

შემდეგ დაიწყო, როდესაც ჭადრაკი სამხედრო ოფიცრებისა 

და პარტიის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების საგან-

მანათლებლო ხერხად, შემდგომში კი პროლეტარიატის კულ-

ტურული დონის ასამაღლებლად დაინერგა. „ოფიციალური 

წახალისებით, ჭადრაკი გახდა მნიშვნელოვანი კულტურული 

კომპონენტი საბჭოთა კავშირის მრავალი მოქალაქის ცხო-

ვრებაში“.8 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა 

მოჭადრაკეებმა საერთაშორისო წარმატებების მოპოვება და-

იწყეს, საგრძნობლად გაიზარდა ჭადრაკისადმი სახელმწიფო 

მხარდაჭერა. საბჭოთა კავშირის უპირატესობა ჭადრაკში გახ-

და მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური არგუმენტი სისტემის ზეგა-

ვლენის გასაზრდელად და ამავდროულად იქცა საერთაშორი-

სო დონეზე უპირატესობის დასამტკიცებელ იარაღად. 

1970-იან წლებში ადგილობრივი მოჭადრაკეების განსაკუთრე-

ბული მიღწევების აღიარებისა და პატივისცემის აღსანიშნავად, 

არსებული საჭადრაკო კლუბების გარდა, საბჭოთა კავშირის 

სამ რესპუბლიკაში – სომხეთი, საქართველო, ბელარუსი – 

აიგო ჭადრაკის სასახლეები. 

ჭადრაკის სასახლეების მშენებლობის შემთხვევაშიც ყოველი 

კონკრეტული გადაწყვეტილების უკან ამ თამაშის მიმართ რეს-

პუბლიკის მაღალჩინოსანი პარტიული ლიდერების პირადი კე-

თილგანწყობა იდგა. 

1970 წელს ერევანში გაიხსნა ჭადრაკის სახლი, რომელიც 

 1963-69 წლებში ტიგრან პეტროსიანის მსოფლიო ჩემპიონობას 

უკავშირდება. 1984 წლიდან შენობა მის სახელს ატარებს. 1973 

წელს თბილისში გაიხსნა ჭადრაკის სასახლისა და ალპური 

კლუბის შენობა, რომელიც სპორტის ამ სახეობებში განსაკუთ-

რებით ქალი სპორტსმენების მიღწევებს უკავშირდება. რო-

გორც ამბობენ, ანატოლი კარპოვის წინადადებით, 1979 წელს 

მინსკში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება „ჭადრაკის და შაშის 

სასახლის“ მშენებლობის თაობაზე.9 

ჭადრაკის სასახლეებისა და სახლების არქიტექტურა და შიდა 

დიზაინი, ქალაქში მათი ცენტრალური ადგილმდებარეობა საბ-

ჭოთა ჭადრაკის მიმართ სახელმწიფოს ზრუნვაზე მეტყველებ-

და. ასევე ეს მიუთითებდა მსოფლიოში წამყვანი საჭადრაკო 

ჭადრაკის სახლი ერევანში. 2019 

1923-1945 წლების ალპინისტური ექსპედიცია.  

ფოტო: ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი. 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული 

ბიბლიოთეკა „ივერიელი“ 

მწვერვალი უშბა, სვანეთი, 4700 მ. 

ფოტო: გურამ თიკანაძე 

ქართული ალპური კლუბის შენობა ვერის ბაღში (იმ დროს კიროვის 

ბაღი) და მისი წევრები. 1958 ან 1959 წელი.  

ფოტო: ირაკლი ვართაგავას საოჯახო არქივი.  

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული 

ბიბლიოთეკა „ივერიელი“

https://escholarship.org/content/qt0s71f0cw/qt0s71f0cw.pdf
http://openchess.by/rcop/
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16.03.1965

საქართველოს 
სსრ მინისტრთა 
საბჭოს განკარგუ-
ლება

საქართველოს სსრ 
მინისტრთა საბჭომ 
გასცა განკარგულება 
#332-p, საჭირო ტიპური 
პროექტების არარსე-
ბობის გამო, საქართვე-
ლოს სსრ სასპორტო 
საზოგადოებათა და 
ორგანიზაციების 
კავშირს სახელმწიფო 
საპროექტო ინსტიტუტის 
„თბილქალაქპრო-
ექტის“ მეშვეობით მიე-
ცეს უფლება, შეიმუშაოს 
საჭადრაკო და აპლური 
კლუბის ასაშენებლად 
ინდივიდუალური 
პროექტი 500-კაციანი 
დარბაზით.

14.04.1965

გადაწყვეტილების 
მიღება მშენებ-
ლობისთვის მიწის 
ნაკვეთის გამო-
ყოფის შესახებ

თბილისის საქალაქო 
საბჭოს აღმასრულებელ 
კომიტეტზე მიღებულ 
იქნა გადაწყვეტილება 
#225 საჭადრაკო კლუ-
ბის მშენებლობისთვის 
კიროვის პარკში სათ-
ბურებით დაკავებული 
ტერიტორიის გამოყო-
ფის თაობაზე.

18.09.1965

ბრძანების გამო-
ცემა საპროექტო 
დავალების 
შეთანხმებაზე

ქალაქის მთავარმა 
არქიტექტორმა გასცა 
ბრძანება #200 კიროვის 
სახელობის პარკის ტე-
რიტორიაზე საჭადრაკო 
და ალპური კლუბის 
საპროექტო დავალების 
შეთანხმებაზე. 

დამკვეთი: საქართვე-
ლოს სსრ სასპორტო 
საზოგადოებათა და 
ორგანიზაციების 
კავშირი

საპროექტო ორგანიზა-
ცია: „თბილქალაქპრო-
ექტი“;

ავტორები: ლადო 
ალექსი-მესხიშვილი, 
გერმანე ღუდუშაური;

მიწის ნაკვეთის მოცუ-
ლობა: 2200 კვ/მ;

შენობის მოცულობა: 
21190 კვ/მ;

გამოსაყენებელი ფა-
რთი: 2377 კვ/მ

შესატანი ცვლილებები:

1. შემცირდეს შენობის 
მოცულობა ვესტიბი-
ულებისა და ფოიეს 
სივრცის შემცირების 
ხარჯზე;

2. გაუქმდეს 75 კაცზე 
გათვლილი სავაჭრო 
კაფე და გაფართო-
ვდეს მხოლოდ კლუ-
ბის პერსონალსა და 
სტუმრებზე გათვლი-
ლი ბუფეტი;

3. შენობის მოცულო-
ბისა და გაბარიტე-
ბის შემცირებიდან 
გამომდინარე, გათ-
ვალისწინებულ იქნას 
მასთან მისასვლელი 
გზები და ტერიტორია 
სამეურნეო საჭიროე-
ბებისათვის.

1965

დადგენილება 
საჭადრაკო და 
ალპური კლუბის 
პროექტის 
დამტკიცების 
თაობაზე. 

საქართველოს სსრ 
სასპორტო საზოგადოე-
ბათა და ორგანიზაციე-
ბის კავშირმა წარადგი-
ნა დადგენილება #117 
საჭადრაკო და ალპური 
კლუბის პროექტის და-
მტკიცების თაობაზე.

ნონა გაფრინდაშვილმა 
მეორეჯერ მოიპოვა მსო-
ფლიო ჩემპიონის ტიტული.

02.08.1965 და 20.07.1966

ესკიზური და სა-
მუშაო პროექტის 
შესათანხმებელი 
ვერსია

სახელმწიფო საპ-
როექტო ინსტიტუტის 
„თბილქალაქპროექტი“ 
მესამე არქიტექტუ-
რულმა სახელოსნომ 
წარადგინა სამუშაო 
პროექტი.

20.02.1967

შეიქმნა კედ-
ლის კარადების 
ნახაზები

05.11.1967

დამტკიცდა პრო-
ექტი

08.11.1969

შემუშავდა ვიტრა-
ჟის ნახაზი

1969

ნონა გაფრინდაშვილმა 
მესამეჯერ მოიპოვა მსო-
ფლიო ჩემპიონის ტიტული.

21.05.1970

შემუშავდა კერა-
მიკული სანათე-
ბის დეტალები

ნობა ხანძარმა იმსხვერპლა. ამ შენობის კიბის ნაწილი დღესაც 

შემორჩენილია ვერის ბაღში. ამიტომ სრულიად შესაძლებე-

ლია, რომ, როდესაც გადაწყდა ჭადრაკის კლუბის (სასახლის) 

მშენებლობა კიროვის ბაღში, რამდენადაც იქ უკვე არსებობ-

და ალპური კლუბი, გამოსავალი ამ ორი დაწესებულების ერთ 

ჭერქვეშ გაერთიანებაში მოიძებნა. 

იმხანად მთამსვლელობა პოპულარობით არანაკლებ ჩამო-

უვარდებოდა ჭადრაკს. მთამსვლელობის, როგორც სპორტის 

ჩამოყალიბება საქართველოში დამოუკიდებლობის პერიოდს, 

1918-1921 წლებს უკავშირდება, პერიოდს, როდესაც დაარსდა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯაფარიძე თა-

ვის წიგნში „მყინვარწვერიდან ევერესტამდე“10 აღწერს საქა-

რთველოში პირველი სპორტული ორგანიზაცია „შევარდენის“ 

შექმნას, რომელშიც ქართული ინტელექტუალური საზოგადო-

ების საუკეთესო წარმომადგენლებმა მოიყარეს თავი. იქვეა 

ნათქვამი, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ, 

1922 წელს, ბოლშევიკებმა გააუქმეს ორგანიზაცია, რომელსაც 

ისინი „ნაციონალისტურ, წვრილბურჟუაზიულ ორგანიზაციას 

10 ივანე ჯაფარიძე, „მყინვარწვერიდან ევერესტამდე“, (თბილისი: 2010) გვ. 7-11. 
11 იქვე. გვ. 8
12 ბენჯამინ ბამბერგერი, „მღელვარების მთები: ქართული ალპინიზმი და საბჭოთა თანასწორობის საზღვრები, 1923-1955“ (დისერტაცია, ილინოისის 

უნივერსიტეტი ურბანა-კამპაინში, 2019) გვ. 180. 

უწოდებდნენ“.11 ამის მიუხედავად, წევრები არ გაჩერებულან 

და 1923 წელს მოეწყო პირველი ექსპედიციები მყინვარწვერ-

ზე უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორების მონაწი-

ლეობით. 1923 წელს მყინვარწვერზე თითქმის ერთდროულად 

განხორციელებულმა ექსპედიციებმა (სპორტული მიმართუ-

ლების ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა პროფესორი გიორგი 

ნიკოლაძე, ხოლო სამეცნიეროს – გეოფიზიკური ობსერვატო-

რიის დირექტორი, პროფესორი ალექსანდრე დიდებულიძე) 

საფუძველი ჩაუყარეს მთამსვლელობას არა მარტო საქართვე-

ლოში, არამედ მთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ალპინიზმის 

განვითარებას საქართველოში განსაკუთრებით უწყობდა ხელს 

1924 წელს შექმნილი საქართველოს გეოგრაფიული საზოგა-

დოება. 20-30-იან წლებში საბჭოთა პროლეტარული ტურიზმის 

საზოგადოება წინააღმდეგობას უწევდა ქართული ალპინიზმის 

დამოუკიდებელ განვითარებას. საზოგადოების დაშლის შემ-

დგომ, 1936 წელს, ქართველ ალპინისტებს საშუალება მიეცათ, 

გეოგრაფიული საზოგადოების საფუძველზე ჩამოეყალიბები-

ნათ საქართველოს ალპური კლუბი.12 კლუბი იქცა პირველ არა-

რუსულ ალპინისტურ გაერთიანებად საბჭოთა კავშირში. 

2.2.5. შენობის განვითარების ისტორია
მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

12.03.1960

პირველი განკარ-
გულება საჭად-
რაკო და ალპური 
კლუბის მშენებ-
ლობისთვის მიწის 
ნაკვეთის გადაცე-
მის თაობაზე

თბილისის მშრომელთა 
დეპუტატების საქალაქო 
საბჭოს აღმასრულებე-
ლმა კომიტეტმა გასცა 
განკარგულება #534, 
ქალაქის მშენებლობი-
სა და არქიტექტურის 
საქმეთა განყოფილება-
სა და ორჯონიკიძის რა-
იონის პილიტკომიტეტს 
შორის, გაფორმდეს 
შეთანხმება საჭადრაკო 
და ალპური კლუბის 
მშენებლობისთვის 
კიროვის ბაღში #3 
საკალათბურთო მოედ-
ნის მიწის მონაკვეთის 
გადაცემის თაობაზე.

„თბილქალაქპროექტს“ 
დაევალა, 1960 წლის 1 
აპრილამდე შეადგინოს 
საპროექტო დავალება.

1962

21 წლის ნონა გაფრინდა-
შვილმა პირველად მოი-
პოვა მსოფლიო ჩემპიონის 
ტიტული.

1963

ქართული ალპინიზმის 30-ე 
წლისთავთან დაკავში-
რებით მყინვარწვერზე 
ექსპედიცია მოეწყო ალექ-
სანდრა ჯაფარიძის ხელმ-
ძღვანელობით. ეს იყო მისი 
მე-19 და საბოლოო ასვლა 
მყინვარწვერზე. ამ დროი-
სათვის იგი 68 წლის იყო.

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში
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30.04.1971

შემუშავდა სააქტო 
დარბაზის დეტა-
ლების ნახაზები

1972

ნონა გაფრინდაშვილმა 
მეოთხეჯერ მოიპოვა მსო-
ფლიო ჩემპიონის ტიტული.

1973

მაისში გაიხ-
სნა ჭადრაკის 
სასახლისა და 
ალპური კლუბის 
შენობა.

27.11.1974

გარდაიცვალა ალექსან-
დრა ჯაფარიძე. დაკრძა-
ლულია ვერის ბაღში 
ძმების: ალიოშა და სიმონ 
ჯაფარიძეების გვერდით.

1975

კავკასიონის ერთ-ერთ 
მწვერვალს ალექსანდრა 
ჯაფარიძის სახელი ეწოდა.

ნონა გაფრინდაშვილმა 
მეხუთეჯერ მოიპოვა მსოფ-
ლიო ჩემპიონის ტიტული.

გაიმართა მატჩი მსოფ-
ლიო პირველობაზე ნონა 
გაფრინდაშვილსა და ნანა 
ალექსანდრიას შორის.

1976

ტიან-შანის მწვერვალ 
ჯიგიტზე ასვლისთვის 
ოქროს მედლებით 
დაჯილდოვდნენ: თამაზ 
ბაქანიძე, გიორგი ზუმბაძე, 
ტარიელ ლუკაშვილი, გივი 
ქართველიშვილი, დიმიტრი 
შარაშენიძე და მურად 
ჭიჭინაძე.

ოქროს მედლები მოიპოვეს 
გიორგი აბაშიძემ, სერგო 
ბარლიანმა, შალვა გაბი-
სიანმა, დიმიტრი დანგაძემ, 
შოთა მირიანაშვილმა 
პამირის „საღრანის დიდი 
ნალის“ ტრავერსის გავლის 
გამო.

1978

ნონა გაფრინდაშვილი გახ-
და პირველი დიდოსტატი 
ქალი მამაკაცთა შორის.

მაია ჩიბურდანიძე გახდა 
მსოფლიო ჩემპიონი 
ჭადრაკში.

1980

1982 გაიმართა ქალთა IX 
საჭადრაკო ოლიმპიადა 
მალტაზე.

საქართველოს ნაკრები 
ოლიმპიადის ჩემპიონი 
გახდა.

მაია ჩიბურდანიძემ 
შეინარჩუნა მსოფლიო 
ჩემპიონის ტიტული.

შენობის ინტერიე-
რში და ექსტე-
რიერში დაემატა 
განათება.

1984

მაია ჩიბურდანიძეს მიენიჭა 
დიდოსტატის წოდება.

1991

რომან გიუტაშვილი ამერი-
კელ მეწყვილე დენიელ მე-
ზურთან ერთად ევე რესტზე 
ავიდა და მწვერვალზე 
ნეპალში მცხოვრები 
ქართველი ქალბატონის – 
თალიკო ყუბუსიძის მიერ 
შეკერილი საქართველოს 
შინდისფერი დროშა პირ-
ველმა გაშალა.

1992

დაიკარგა  
მუზეუმში  
არსებული ხის 
დეკორატიული 
შირმა.

შენობაში შტაბბინა  
დაიდო „მხედრიონმა“.

გაიმართა ქალთა XV 
საჭადრაკო ოლიმპიადა 
მანილაში.

ქართველი მოჭადრაკეები 
პირველად გახდნენ ოლიმ-
პიური ჩემპიონები დამოუ-
კიდებელი საქართველოს 
სახელით.

1994

1996 2000-იან წლე-
ბამდე შენობაში 
სხვადასხვა დროს 
იყო 

კინოლოგიური 
კლუბი, კაზინო, 
საბურგერე, 
აფთიაქი, ბანკი, 
სავარჯიშო დარ-
ბაზი.

გაიმართა ქალთა XVI 
საჭადრაკო ოლიმპიადა 
მოსკოვში, სადაც 

საქართველოს ნაკრები 
მეორედ გახდა ოლიმპიური 
ჩემპიონი.

გაიმართა ქალთა XVII 
საჭადრაკო ოლიმპი-
ადა ერევანში, სადაც 
საქართველოს ნაკრები 
მესამედ გახდა ოლიმპიური 
ჩემპიონი.

12.05.1999

ევერესტი დაიპყრეს 
მთამსვლელებმა: ბიძინა 
გუჯაბიძემ, აფი გიგანმა, 
ბენო ქაშაკაშვილმა და 
ლევ სარქისოვმა.

2001

შენობას მიენიჭა 
ნონა გაფრინდა-
შვილის სახელი.

ნონა გაფრინდაშვილი 
გახდა საქართველოს 
ჭადრაკის ფედერაციის 
პრეზიდენტი (2001-2002).

2002

თბილისის ჭად-
რაკის სასახლისა 
და ალპური 
კლუბის შენობა 
უზუფრუქტით გა-
დაეცათ ჭადრაკის 
ფედერაციასა და 
ალპურ კლუბს.

ნინო გურიელი – საქა-
რთველოს ჭადრაკის 
ფედერაციის პრეზიდენტი 
(2002-2004).

2003

ეკონომიკის სამი-
ნისტრომ შენობა 
გადასცა თბილი-
სის მერიას.

ამადაბლამზე ავიდა სოფო 
თვარაძე – პირველი 
ქართველი მთამსვლელი 
ქალი, რომელმაც ჰიმალაე-
ბი დალაშქრა. 

2004

ლენინის პიკზე ავიდა 
ლიკა ნოზაძე – პირველი 
შვიდიათასიანი, რომელზეც 
ქართველი მთამსვლელი 
ქალი ავიდა.

11.10.2007

ვერის ბაღს მიე-
ნიჭა კულტურული 
მემკვიდრეობის 
უძრავი ძეგლის 
სტატუსი

სააღრიცხვო ბარათი 
#010105800

2008

ალპურ კლუბ-
ში განახლდა 
მუზეუმი

საქართველოს მთამსვ-
ლელთა ეროვნული ფე-
დერაციისა და კომპანია 
„მაგთის“ ხელშეწყობით 
განახლდა მუზეუმი 
ალპინისტთა კლუბში. 

გაიმართა ქალთა XXIII 
საჭადრაკო ოლიმპიადა 
დრეზდენში, სადაც საქა-
რთველოს ნაკრები გახდა 
ოლიმპიური ჩემპიონი.

საქართველოს ჭადრაკის 
ფედერაციის პრეზიდენტი 
გახდა გია გიორგაძე.

2000 – იან წლებში

შენობის პირველ 
სართულზე 
გაიხსნა ევროპის 
საჭადრაკო კავში-
რის პრეზიდენტის 
ოფისი.

2012

მეორე სართულზე 
გაიხსნა საბილი-
არდო

2015

შენობა უზუფ-
რუქტით გადაეცა 
საქართველოს 
ჭადრაკის ფე-
დერაციასა და 
„ალპურ კლუბს“. 

გაიხსნა თბილი-
სის საერთაშო-
რისო საჭადრაკო 
აკადემია.

2016

თბილისის ჭად-
რაკის სასახლისა 
და ალპური 
კლუბის შენობაში 
მოეწყო გამოფენა 
„8x8 განუხო-
რციელებელი 
მომავალი“.

შენობას სამხრეთ 
და დასავლეთ 
ფასადებზე 
ჩაუტარდა სა-
რეაბილიტაციო 
სამუშაოები.

შენობის დასა-
ვლეთ ტერასა-
ზე, ჭადრაკის 
ფედერაციის 
შესასვლელის 
წინ, გაიხსნა ნონა 
გაფრინდაშვილის 
ვარსკვლავი.

2017

საქართვე-
ლოს ჭადრაკის 
ფედერაციას 
გაუგრძელდა 
უზუფრუქტის 
ხელშეკრულება

ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის სსიპ 
ქონების მართვის საა-
გენტოს 20.10.2017 ბრძა-
ნებით #ბ61.01172936 
ა.(ა).ი.პ. საქართველოს 
ჭადრაკის ფედერაციას 
10 წლით (2027 წლის 
23 ოქტომბრამდე) 
უსასყიდლო უზუფრუქ-
ტის ფორმით გადაეცა 
შენობის 3424.93 კვ/მ.

2018

06.09.2018 შპს 
„ალპურ კლუბს“ 
გაუვიდა უზუფ-
რუქტით სარგებ-
ლობის ვადა.

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში
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2.3. თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა

2.3.1. შენობის არქიტექტურული დახასიათება 

13 ორიგინალი ტექსტი კინოჟურნალ „საბჭოთა საქართველოდან“, #4, 1973, მასალა საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონო- 
დოკუმენტების ცენტრალური არქივიდან. 

14 ინა გომელაური, „თბილისის ჭადრაკის სასახლის არქიტექტურა“, (თბილისი: მეცნიერება, 1983), გვ. 4. 

1973 წელს „დედაქალაქის სპორტის მოყვარულებმა შესანიშნა-

ვი სამაისო საჩუქარი მიიღეს – ჭადრაკის სასახლე, რომელიც 

გახსნა თვითონ ჭადრაკის დედოფალმა, მსოფლიოს 4-გზის ჩე-

მპიონმა ნონა გაფრინდაშვილმა“.13 იმდროინდელი გაზეთების 

უმეტესობაზე დაყრდნობით, ოფიციალური გახსნის თარიღი 

1973 წლის 15 აპრილია.

შენობის ავტორებს საკმაოდ საინტერესო დავალების და არა-

ერთი გამოწვევის გადაჭრა მოუხდათ ამ შენობის დაგეგმარე-

ბისას. ინა გომელაურის სიტყვებით: „ჭადრაკის სასახლის თა-

ვისებურებამ – მისი არქიტექტურული თემის უნიკალურობამ, 

რაც გამოწვეული იყო (რამდენადაც ეს ჩვენთვის ცნობილია) 

მისი ანალოგის არარსებობით თანამედროვე არქიტექტურაში, 

საავტორო გუნდის წინაშე რთული ამოცანა დააყენა – ორიგი-

ნალური, ახალი ფუნქციის, თანამედროვე საზოგადოებრივი 

შენობის შექმნა“.14

შენობის მდებარეობა განსაზღვრული იყო დამრეცი რელიეფის 

მქონე ბაღში. მისი ფუნქცია უნდა მორგებოდა სპორტის ორ სა-

ხეობას, იდეა და დანიშნულება უნდა ყოფილიყო ერთმანეთ-

თან ჰარმონიაში და შენობის დეკორატიული გაფორმება – მისი 

ფუნქციის ადეკვატური. შენობა არა მხოლოდ არქიტექტურული 

ოსტატობით, არამედ ურბანული დაგეგმარების მხრივაც გამო-

ირჩევა. ახალი არქიტექტურული ფორმის ძიება ამ პროექტის 

მთავარი ნიშანი იყო.

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი.  

ფოტო: ელგუჯა ბერიშვილი 

2018

ქ. ბათუმში გაიმართა 43-ე 
საჭადრაკო ოლიმპიადა.

2018-19

თბილისის ჭად-
რაკის სასახლისა 
და ალპური 
კლუბის შენობა 
შეირჩა გეთის 
ფონდის 2018 
წლის Keeping It 
Modern ინიცია-
ტივის საგრანტო 
კონკურსის 
ერთ-ერთ გამარ-
ჯვებულად.

გარემონტდა 
შენობის ფასადის 
ნაწილი, სახურავი 
და ინტერიერი.

რესტორნის ადგი-
ლას გაიხსნა საბი-
ლიარდო კლუბი 
„მეტროპული“.

ლურჯი ფარის საქა-
რთველოს ეროვნულმა 
კომიტეტმა მიიღო 
გეთის ფონდის, Keeping 
It Modern ინიციატივის 
გრანტი. გრანტი გაიცა 
თბილისის ჭადრაკის 
სასახლისა და ალპური 
კლუბისათვის კონსე-
რვაციის მართვის გეგ-
მის შემუშავებისათვის. 

ქ. თბილისის მუნიციპა-
ლიტეტის მერიის არქი-
ტექტურის სამსახურის 
კულტურული მემკვი-
დრეობის დაცვის საბ-
ჭოს გადაწყვეტილების 
(დოკუმენტი №2500089) 
საფუძველზე შენობის 
ინტერიერსა და ექსტე-
რიერში განხორციელდა 
მასშტაბური სარეაბი-
ლიტაციო სამუშაოები. 

27.05.2019

თბილისის ჭად-
რაკის სასახლისა 
და ალპური კლუ-
ბის შენობას მიე-
ნიჭა კულტურული 
მემკვიდრეობის 
უძრავი ძეგლის 
სტატუსი.

საქართველოს მთა-
ვრობის #1238 განკარ-
გულების საფუძველზე 
თბილისის ჭადრაკის 
სასახლისა და ალპური 
კლუბის შენობას 
მიენიჭა კულტურული 
მემკვიდრეობის უძრავი 
ძეგლის სტატუსი.

2019

მთავარი დარბაზის სცე-
ნაზე მოეწყო „ჭადრაკი 
ტვ“-ის სტუდია.

დეკემბერი 2019

თბილისის მუ-
ნიციპალიტეტის 
მერიაში მოეწყო 
კონსერვაციის 
მართვის გეგმის 
კონცეფციის 
წარდგენა და 
განხილვა

ლურჯი ფარის საქა-
რთველოს ეროვნული 
კომიტეტის გუნდმა 
მუნიციპალიტეტის არ-
ქიტექტურის, კულტური-
სა და ახალგაზრდობის 
სამსახურებს, ქონების 
მართვის სააგენტოს 
და შენობის მოსარგებ-
ლეებს წარუდგინა 
კონსერვაციის მართვის 
გეგმის კონცეფცია, 
რომელსაც დაეთანხმა 
ყველა მხარე.

აპრილი 2021

ლურჯი ფარის 
საქართველოს 
ეროვნულმა 
კომიტეტმა შენო-
ბის კონსერვა-
ციის მართვის 
გეგმა გადასცა 
მუნიციპალიტეტის 
მერიას.

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში

მნიშვნელოვანი 

მოვლენები

დეტალები პარალელური მოვლენები 

სასპორტო სფეროში
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თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი ორგანულად ზის ვერის ბაღის რელიეფზე. იგი 

არ გამოირჩევა დიდი ზომით (ნაკვეთის ფართი 2200 კვ/მ, შენობის მოცულობა 21190 კვ/მ) და არ 

დომინირებს დანარჩენ საჯარო სივრცეზე. სართულების განლაგება მიუყვება რელიეფს. შენობა 

აღმოსავლეთის მხრიდან 3 სართულის სიმაღლის არის, დასავლეთის მხრიდან – 2. ეკლარის ქვით 

მოპირკეთებული შენობის ფასადი უმეტესწილად ალუმინის ვიტრაჟული ფანჯრებით და კარებით 

არის გადაწყვეტილი, რაც, ერთი მხრივ, სიმსუბუქეს ანიჭებს ნაგებობას და გარედან შეხედვისას არ 

ამძიმებს მას, მეორე მხრივ კი, ამ გზით საკმაოდ მოხერხებულად არის გადაწყვეტილი შენობაში 

ბუნებრივი განათების დიდი ნაკადის გამოყენება ისევე, როგორც მისი გამჭოლი განიავება. 

როგორც უკვე აღინიშნა, შენობის ფორმა მისმა ფუნქციებმა განსაზღვრა, რაც ერთ-ერთი მთავა-

რი პრინციპია მოდერნისტული არქიტექტურისა – ფორმა მისდევს ფუნქციას. რკინაბეტონისა და 

ლითონის გამოყენება და სტრუქტურის ვიზუალური „გაშიშვლებაც“ ამ პრინციპების ერთგულია. 

მრავალი სხვა ფორმალური მახასიათებლითაც შენობა პირდაპირ პასუხობს მოდერნისტული არ-

ქიტექტურის ამ პერიოდისთვის უკვე დამკვიდრებულ მახასიათებლებს. შენობის მთელ სიგრძეზე 

და სართულების სიმაღლეზე გაყოლებული ფანჯრების სარტყლები მას სიმსუბუქეს ანიჭებენ და 

ფასადიც თავისუფალია. რა თქმა უნდა, ფანჯრების და აივნების სტრუქტურა ხაზს უსვამს ჰორიზო-

ნტალური და ვერტიკალური ხაზების თამაშს. მინიმუმამდეა დაყვანილი მხატვრული გაფორმება 

და მაქსიმალურად ნეიტრალურია ფერთა გამა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ტე-

რასული ბრტყელი გადახურვა, ფაქტობრივად მეხუთე ფასადი, რომელიც შეიძლება მრავალფუნ-

ქციურად იქნას გამოყენებული – როგორც ბაღი, საზოგადოებრივი სივრცე, სპორტული დანიშნუ-

ლებებისთვის და ა. შ. შენობის შიგნითაც უმეტესად არის მიღწეული თავისუფალი დაგეგმარება, 

მინიმუმამდე არის დაყვანილი კედლების რაოდენობა და მაქსიმალურად მიღწეული მათი მობი-

ლურობა. შენობა ღირსეული გამგრძელებელია იმ ტრადიციისა, რომელსაც საუკუნის დასაწყისი-

დან მოყოლებული საფუძველი ჩაუყარეს ლე კორბუზიემ, ვალტერ გროპიუსმა, მის ვან დერ როემ, 

ფრენკ ლოიდ რაიტმა, რიჩარდ ნოიტრამ და მრავალმა სხვა არქიტექტორმა. 

გენერალური გეგმა.  

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1965. 

საქართველოს ეროვნული არქივი



თავი 2: თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი – კონტექსტი, ისტორია და მნიშვნელოვნება

42 43

აღმოსავლეთი ფასადი. 

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1966. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 

შენობის ფუნქცია ორ მეპატრონესა და სპორტის სახეობას შორის ლოგიკურად და აშ-

კარად არის გამიჯნული. ალპური კლუბი განთავსებულია აღმოსავლეთ მხარეს ცო-

კოლის სართულზე და გააჩნია ინდივიდუალური შესასვლელი. ადმინისტრაციულ, სა-

მუშაო, სანკვანძის და სასაწყობო სივრცეებთან ერთად მათ განკარგულებაში იყო 

ფოტო- კინოლაბორატორია, კინოსაპროექციო მცირე დარბაზი, მუზეუმი და ბუფეტი ღია 

ტერასით. ცოკოლის სართულზე ასევე იყო საქვაბე და სამანქანო ოთახი, რომელიც მთელ 

შენობას ემსახურებოდა და საჯარო მოხმარების კაფე, ინდივიდუალური ჩასასვლელით 

პირველი სართულის ვესტიბიულიდან. სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში კიდევ ერთი კიბეა, 

რომელიც ალპურ კლუბს მოკლე გზით აკავშირებდა მოჭადრაკეებთან. 

ჭრილი 4-4. 

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1967. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 
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შენობას პირველ და 

მეორე სართულებზე 

წრიულად მიუყვე-

ბოდა 2.5 მეტრის 

სიგანის აივანი, რაც 

თავისუფლად მოძ-

რაობის საშუალებას 

იძლეოდა. ნაგებო-

ბას აივნების გარდა 

ჩრდილოეთ და სამ-

ხრეთ მხარეებზე ორი 

კიბე აქვს. სამხრეთ 

მხარეს კიბე ცო-

კოლის და პირველ 

სართულებს აკავში-

რებს ერთმანეთთან, 

ჩრდილოეთისა კი 

– პირველ და მეორე 

სართულებს. ამაშიც 

კი გაითვალისწინეს 

არქიტექტორებმა 

მოძრაობის თავი-

სუფლება და შენობის 

სტუმრებს მისცეს 

არჩევანის საშუა-

ლება, თუ რომელი 

კუთხიდან შესულიყ-

ვნენ ან დაეტოვები-

ნათ ნაგებობა. შენო-

ბის ინტერიერიდან 

ექსტერიერში ასევე 

თავისუფალი მოძ-

რაობის საშუალებას 

იძლეოდა ყოველ 

მხარეს გაჭრილი 

კარები. 

ცოკოლის სართულის გეგმა.  

საბოლოოდ შეთანხმებული 

პროექტი. 1967. 

საქართველოს ეროვნული 

არქივი 
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პირველი სართულის გეგმა.  

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1967.  

საქართველოს ეროვნული არქივი
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შენობის ბირთვს წარმოადგენს 

520 მაყურებელზე გათვლილი 

საჭადრაკო დარბაზი. ინა გო-

მელაურის თქმით: „სასახლის 

დაგეგმარების საფუძველს, 

ფუნქციური მიზეზებიდან გამო-

მდინარე, წარმოადგენს შენო-

ბის აზრობრივი ცენტრის – მისი 

მთავარი სივრცითი ელემენტის 

– მაყურებელთა დარბაზის ხაზ-

გასმა“.15 ეს არის ამფითეატრის 

ტიპის ოვალური ფორმის და-

რბაზი, 5 საფეხურით ამაღლე-

ბული სცენით და 15-რიგიანი, 

დამრეცი, მაყურებლისთვის 

გან კუთვ ნილი სივრცით. დარ-

ბაზს გააჩნდა მაყურებელ-

თათვის 4 შესასვლელი – 2 

პირველი სართულის გვერდი-

თა გალერეებიდან, 2 – მეორე 

სართულის ვესტიბიულიდან. 

კიდევ დამატებითი ორი გასას-

ვლელი გათვლილია მოჭადრა-

კეებისთვის. ეს გასასვლელები 

სცენის კუთხეებშია და შენობას 

ადმინისტრაციულ ნაწილთან 

აკავშირებდა. ამავე გასასვლე-

ლებში, სცენის ორივე მხარეს, 

არის მოთავსებული თითო- 

თითო სანკვანძი მოთამაშეები-

სათვის. 

15 ინა გომელაური, „თბილისის ჭად-
რაკის სასახლის არქიტექტურა“, 
(თბილისი: მეცნიერება, 1983), გვ 5. 

მეორე სართულის გეგმა.  

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1967. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 
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მთავარი დარბაზი.  

ფოტო: დავით გურგენიძის პირადი არქივი 

მეორე სართული. დასავლეთით მდებარე გვერდითი გალერეა და 

მთავარი დარბაზის მარკეტრის ტექნიკით შესრულებული მოძრავი 

პანელები (გახსნილ მდგომარეობაში). 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

პირველი სართული. აღმოსავლეთით მდებარე გვერდითი გალერეა.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

დარბაზს აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხრიდან ორივე სა-

რთულზე მიუყვებოდა გალერეები, ჩრდილოეთ მხარეს არის 

ვესტიბიულები და პირველ სართულზე დამატებით კიდევ სა-

ლარო. სამხრეთით არის განთავსებული ადმინისტრაციული 

ნაწილი; მსაჯების, ექიმის და მოსასვენებელი ოთახები – პირ-

ველ სართულზე, მეორეზე კი – ბიბლიოთეკა და მცირე სათა-

მაშო დარბაზი. ორივე სართულს გააჩნია საჯარო მოხმარების 

2-2 სანკვანძი. 

შენობის სახურავი ასევე საჯარო მოხმარებისთვის იყო ჩა-

ფიქრებული. მეორე სართულიდან შესაძლებელია კიბეებით 

ასვლა ტერასაზე, რომელიც გარს ერტყმის მკვეთრად გამოკვე-

თილ დარბაზის სახურავს. ეს სივრცე ჩაფიქრებული იყო ღია 

ცის ქვეშ ჭადრაკის სათამაშოდ, თუმცა ჩრდილის ნაკლებობის 

თუ კიდევ სხვა მიზეზის გამო არასოდეს გამოუყენებიათ ამ და-

ნიშნულებით. დარბაზის სახურავის ნაწილში განთავსებული 

იყო კინოსაპროექციო და სხვადასხვა ტექნიკური ოთახები და 

დამხმარე სათავსები. 

ჭერი შენობის ყველა სართულზე, მთავარი დარბაზის გარდა, 

ბრტყელია და არსად ჩანს კოჭები. აღსანიშნავია შენობის ინტე-

რიერის მეორე და მესამე სართულების განათებისათვის სპე-

ციალურად შემუშავებული კერამიკული სანათები, რომლებიც 

წერტილოვნად ანათებდა ვესტიბიულებსა და გალერეებს. 

შენობის ინტერიერში, ვესტიბიულებსა და გალერეებში იატაკზე 

დაგებული იყო სადახლოს შავი მარმარილოს ფილები; სვეტები 

და კედლები ყვითელი ტუფის ფილებით იყო მოპირკეთებული. 

გალერეებში მობილური პანელების ქვეშ გათბობა იყო დამო-

ნტაჟებული და ხის დაფანერებული დაფებით იყო დაფარული. 

კიბეებზე შავი მარმარილო იყო დაგებული, მხოლოდ მეორე 

სართულიდან სახურავზე მიმავალ კიბეებზე იყო პარკეტი. მოა-

ჯირები ხისა და ლითონის არის. 

ადმინისტრაციულ ოთახებში, იატაკზე პარკეტი იყო დაგებული, 

კედლებში ჩაშენებული იყო კარადები და ნაწილობრივ კედ-

ლებიც ხის დაფანერებული პანელებით იყო მოპირკეთებული. 

აივნების და ტერასების იატაკზე ბაზალტის ქვა იყო დაგებული. 

მოაჯირები ლითონისაა. გარედან შენობა მთლიანად ქუთაისის 

კარიერის ეკლარის ქვით არის მოპირკეთებული, გარდა ცოკო-

ლის სართულისა. აქ მოსაპირკეთებლად ბაზალტის ქვაა გამო-

ყენებული, რომელიც, სავარაუდოდ, კონცეპტუალურად უფრო 

უხდებოდა კლდოვან გარემოს და ალპინიზმის თემას. 

შენობის ფასადი სადა და ლაკონიურია, ეს არის ძირითადად 

ჰორიზონტალური (სართულები, მოაჯირები) და ვერტიკალური 

(ფანჯრები, კარები, გამყოფი სვეტები) ხაზების თამაში. ამ მი-

ნიმალიზმში ჩართულია წყლის ქვის გადამყვანები, რომლებიც 

16 ავეჯის დეკორატიული გაფორმება, რომელიც შედგება ავეჯის ზედაპირზე დამაგრებული სხვადასხვა ფერის მბზინავი ხის თხელი ფურცლებისგან. 
მარკეტრი, კემბრიჯის ლექსიკონი, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marquetry ნანახია 2020 წლის 28 მაისს.

გაჭრილია აივნების შუბლებზე. სახურავს გვირგვინივით ამშვე-

ნებდა განათება, რომელიც ასევე წრიულად იყო განლაგებული 

მთელი გადახურვის გარშემო. 

შენობის გალერეებისა და ვესტიბიულებისგან განსხვავებით, 

ცენტრალური დარბაზი საკმაოდ სადად არის გადაწყვეტილი. 

კედლები თეთრად არის შელესილი, იატაკი მთლიანად ხალი-

ჩით არის დაფარული, რაც ხმის დახშობას და შესაბამისად, 

საჭირო სიჩუმეს უზრუნველყოფდა. ასევე ნაფიქრი და კონცეპ-

ტუალურად გააზრებულია დარბაზის განათებაც. აქ არის სამგა-

ნზომილებიანი ჭადრაკოვანი სტრუქტურა, რომელთა შორის 

ჩამონტაჟებულია სანათები. მაყურებელთა მხარეს ეს სანათები 

ჩამალულია და უფრო სუსტ განათებას იძლევა, მოთამაშეთა 

თავზე კი დამატებით უფრო ძლიერი სანათებია დამონტაჟე-

ბული, რომლებიც გაშლილი შუქით ბრტყლად ანათებს სცენის 

ნაწილს. დეკორატიული ჭერის გარდა ამ სივრცის მთავარი 

მორთულობა მარკეტრის16 6 მობილური პანელია, რომელთაც 

ფუნქციური დატვირთვაც აქვთ. ეს პანელები, საჭიროების შემ-

თხვევაში, ზევით იწეოდა და დარბაზს მეორე სართულის დო-

ნეზე მომიჯნავე აღმოსავლეთ და დასავლეთ გალერეებთან 

აკავშირებდა. შესაბამისად, შესაძლებელი იყო, რომ მეტ მაყუ-

რებელს ედევნებინა თვალი თამაშისათვის და ამავდროულად 

ბუნებრივი განათებით და განიავებით უზრუნველეყო მთავარი 

დარბაზი.

განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია თვით ამ პანელების 

მასალის შერჩევა და შესრულების ტექნიკა – მარკეტრი – ხის 

ინკრუსტაციის სახეობა, რაც საქართველოში თითქმის არ იყო 

და დღემდე არ არის გავრცელებული. მაგრამ აქაც ვხედავთ 

საკმაოდ გააზრებულ პარალელს ჭადრაკის დაფასთან, რომ-

ლის ზედაპირი ასევე ხით არის ინკრუსტირებული. 

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი.  

ფოტო: დავით გურგენიძე

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marquetry
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სახურავის ტერასის გეგმა.  

საბოლოოდ შეთანხმებული პროექტი. 1966. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 
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თავისთავად საინტერესოა შენობის გაფორმებისთვის „სამეუ-

ლის“ შემოქმედებითი კოლექტივის (ალექსანდრე სლოვინსკი 

(1935), ოლეგ ქოჩაკიძე (1935-2017), იური ჩიკვაიძე (1934-2004)) 

მოწვევა. მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის წევრებმა თბი-

ლისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტი 

დაამთავრეს და შენობების მონუმენტურ გაფორმებაზეც მუ-

შაობდნენ, ისინი ძირითადად ცნობილი არიან თეატრის სფე-

როში მოღვაწეობით (1976 წლიდან 90-იან წლებამდე ისინი 

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის მთავარი მხატვრები იყვნენ). ხელოვანებმა ძალიან 

გააზრებულად გადაწყვიტეს მასალის გამოყენება – ხის ინკ-

რუსტაცია მობილურ პანელებზე, ხეზე კვეთა მეორე სართუ-

ლის მთავარ ვესტიბიულში, ქვაზე კვეთა პირველი და მეორე 

სართულების გალერეებში, რაც აბსოლუტურ გამოძახილს 

პოვებს ჭადრაკის დაფის და ფიგურების წარმოების ტექნო-

ლოგიაში. ასევე აღსანიშნავია მხატვრული შესრულება – ერთი 

მხრივ, ხის ინკრუსტირებულ პანელებზე ჭადრაკის ფიგურების 

სტილიზებულ-გეომეტრიული ფორმები ჭადრაკის დაფის გეო-

მეტრიულობისა და ფიგურების მოძრაობის სწორხაზოვნობის 

ასოციაციას იწვევს, ხოლო მეორე მხრივ, ხეში და ქვაში ნაკვე-

თი უფრო ალეგორიული და თხრობითი მოტივები ჭადრაკის 

ბატალურ ხასიათზე მიანიშნებს.

საინტერესოა, რომ ალპური კლუბის ინტერიერის გაფორმება 

მთავარი დარბაზის ვერტიკალურად მოძრავი ხის პანელები.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

მონუმენტური, მხატვრულად დამუშავეული ხის პანო მთავარი დარბაზის ცენტრალურ შესასვლელთან.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

2.3.2. ინტერიერის დიზაინი
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2.4.1. ისტორიული და ასოციაციური ღირებულება 

17 ისტორიული თემატური ჩარჩოს შემუშავება მეოცე საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესაფასებლად: ICOMOS-ის მეოცე საუ-
კუნის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის ინიციატივა, გეტის კონსერვაციის ინსტიტუტის ექსპერტთა შეხვედრა (ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია) 
10-11 მაისი, 2011. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/developing_historic.html ნანახია 2020 წლის 30 ივლისს.

18 ეკა აღდგომელაშვილი, „ალექსანდრა ჯაფარიძე“, Feminism Boell 13 ივნისი, 2014. http://feminism-boell.org/ka/2014/06/13/aleksandra-japarize ნანახია 
2020 წლის 30 ივლისს.

შენობა ქართველი ქალი მოჭადრაკეების და განსაკუთრებით, 

ჭადრაკში უმაღლესი ტიტულის მქონე, მსოფლიოს პირველი 

ქალი დიდოსტატის და ხუთგზის ჩემპიონის, ნონა გაფრინდა-

შვილის ისტორიული გამარჯვებების მოწმეა. სწორედ ნონა 

გაფრინდაშვილის გამარჯვებები იქცა ამ შენობის შთაგონების 

წყაროდ. მთავარ დარბაზში მოეწყო ისტორიული თამაშები, მათ 

შორის, აქ გაიმართა ორი მატჩი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის 

მოსაპოვებლად (1975 და 1981 წლებში). ორივე მათგანში ორი 

ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკე ქალი დაუპირისპირდა 

ერთმანეთს. შენობა თავისი დროის, გვიანი საბჭოთა პერიოდის 

ერთგვარი სარკეა, პერიოდისა, როდესაც დიდ მნიშვნელობას 

იძენდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, სპორტული და კულტურუ-

ლი განათლება. ცხოვრების, მუშაობისა და გართობის/დასვენე-

ბის წესი ის ფენომენია, რომელიც მთელ მსოფლიოში მე-20 სა-

უკუნის მემკვიდრეობის მნიშვნელობის გაგებაში გვეხმარება.17 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბისთვის შექმნილი შე-

ნობა დღემდე ინარჩუნებს ამ ფუნქციას. ამასთან ერთად, მის 

ისტორიულ და ასოციაციურ ღირებულებას განაპირობებს მისი 

მნიშვნელობა ქართული ალპინიზმის ისტორიისთვის, რომელ-

შიც ასევე გამორჩეული ადგილი უკავიათ ქალ სპორტსმენებს. 

ალექსანდრა ჯაფარიძე (1895-1974) პირველი ქალი მთამსვლე-

ლი და ქართული და საბჭოთა ალპინიზმის ერთ-ერთი დამფუძ-

ნებელია, რომლის სახელსაც კავკასიის მწვერვალებზე ასამდე 

სპორტული ასვლა უკავშირდება. ალექსანდრა ჯაფარიძე პირ-

ველი ქალი იყო, რომელმაც თეთნულდსა და უშბაზე დადგა 

ფეხი. მან ალპინიზმის დარგში არსებული თითქმის ყველა ტი-

ტული და ჯილდო მოიპოვა. 1936 წელს იგი საქართველოს ალ-

პური კლუბის დაფუძნებაშიც მონაწილეობდა. ალექსანდრა ჯა-

ფარიძე, რომელიც 1974 წელს, შენობის დასრულებიდან ერთი 

წლის შემდეგ გარდაიცვალა, ვერის ბაღში თავისი ძმების, ალი-

ოშა და სიმონ ჯაფარიძეების გვერდით არის დაკრძალული.18

2.4.2. არქიტექტურული და ესთეტიკური ღირებულება 
შენობის არქიტექტურული და ესთეტიკური ღირებულება გა-

ნისაზღვრება მისი არქიტექტურული გეგმარებით, რომლის 

წყალობით, კერძოდ, იატაკიდან ჭერამდე კარ-ფანჯრებით, 

გალერეების ღია სივრცეები უზრუნველყოფილია უხვი სი-

ნათლით, ინტერიერი და ექსტერიერი კი ბუნებრივად ერწყმის 

ერთიმეორეს. მეორე და მესამე სართულების კედლებს ერთი-

ანი, უწყვეტი აივანი ეკვრის გარს, რაც შენობის გახსნილობას 

უსვამს ხაზს. თავის დროზე ვესტიბიულების დაუნაწევრებელი 

არ არის შესრულებული „სამეულის“ მიერ. მიუხედავად იმისა, 

რომ მასალა და ტექნიკა იგივეა, რაც მეორე სართულზე, სტი-

ლისტურად იგი უფრო დეკორატიული და ორნამენტულია, ვი-

დრე ჭადრაკის მოტივებზე შექმნილი დეკორაციები. რაც მთა-

ვარია, აქვეა ამოკვეთილი „ვ. ო. 72“, ავტორის ინიციალები და 

შესრულების წელი. შესაძლოა, ეს იყოს ვახტანგ ონიანი, თუმცა 

პირადად მას ზუსტად არ ახსოვს, მუშაობდა თუ არა ამ დაკვე-

თაზე და არც ალპური კლუბის ხელმძღვანელობას მოეპოვება 

ამაზე რაიმე ინფორმაცია. 

გაფორმებული იყო კაფეს ინტერიერიც; კედელს მიუყვებოდა 

ხის ბარელიეფური ფრიზი და შუაში განათების ჰორიზონტალუ-

რი ჩარჩო სტილიზებული ჭადრაკის ფიგურებით. კაფეს გაფო-

რმებაზეც მუშაობდა „სამეული“. 

ყოველივე ზემოთ თქმული ადასტურებს ამ შენობის ღირებუ-

ლებას. დღესდღეობით ასეთი სიღრმისეული გააზრება და მი-

დგომა იშვიათია როგორც ქალაქგეგმარებით, არქიტექტურულ 

დარგებში, ასევე სახელოვნებო წრეებში. 

ცოკოლის სართულის ინტერიერი. ხის დისკოებით აწყობილი დეკორატიული შირმა. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

2.4. შენობის ღირებულებები
ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის კულტურული 

მნიშვნელოვნება გამომდინარეობს მისი ღირებულებებიდან.

მოჭადრაკეები მთავარი დარბაზის სცენაზე.  

ფოტო: დავით გურგენიძის პირადი არქივი 

ალექსანდრა ჯაფარიძე და თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა 

სასახლის ტურიზმისა და ალპინიზმის კაბინეტის მოსწავლეები. 1937. 

ფოტო: ქართული სპორტის მუზეუმი.  

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული 

ბიბლიოთეკა „ივერიელი“

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/developing_historic.html
http://feminism-boell.org/ka/2014/06/13/aleksandra-japarize
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2.4.3. სოციალური ღირებულება
ეს ღირებულება განპირობებულია საზოგადოებრივი აქტივო-

ბებით, რომლებიც შენობაში გახსნის დღიდან იმართება. მას 

უდიდესი სოციალური ღირებულება აქვს მოჭადრაკეებისა და 

ალპინისტების თაობებისთვის, მათთვის, ვინც სასახლეში ჭად-

რაკის წრეზე დადიოდა და მონაწილეობდა შეჯიბრებებში, ვისი 

ცხოვრების გარკვეული პერიოდიც უკავშირდება სპორტის ამ 

სახეობებს, იქნებიან ესენი პროფესიონალი თუ მოყვარული 

მოჭადრაკეები და მთამსვლელები. აქ დღემდე იკრიბებიან 

სპორტსმენები, რომელთა სოციალური იდენტობის ჩამოყა-

ლიბებაში შენობა დღესაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 

ამასთან, შენობას სხვა ბევრი თბილისელისთვისაც სიმბოლუ-

რი დატვირთვა აქვს, რაზეც მისი „სასახლედ“ მოხსენიებაც მე-

ტყველებს. მის მნიშვნელობას საქართველოს გარეთ, უმეტესად 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში მცხოვრები მოჭადრა-

კეებიც აღიარებენ, რომლებსაც არაერთხელ მიუღიათ მონაწი-

ლეობა მის კედლებში გამართულ ტურნირებში. შენობასა და 

მის ფუნქციას შორის კავშირი ძალიან ძლიერია და იგი შენო-

ბასა და მოსარგებლე ინსტიტუციებს (ჭადრაკის ფედერაცია და 

ალპური კლუბი) შორის მჭიდრო კავშირში გამოიხატება. 

2.4.4. ფუნქციური ღირებულება
ძეგლს მნიშვნელოვანი ფუნქციური ღირებულება აქვს, რადგან 

იგი უწყვეტად ასრულებს თავდაპირველ ფუნქციას. ჭადრაკისა 

და ალპინიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აგებულ 

შენობაში დღემდე თანაარსებობენ სპორტის ამ სახეობებში 

მოქმედი ორგანიზაციები. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი და-

რბაზი თავდაპირველ მიზანს აღარ ემსახურება (რესტავრაციის 

შემდეგაც კი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი მხოლოდ ჭად-

რაკის ტურნირების გასამართად იქნება გამოყენებული), მას 

ადაპტაციის დიდი პოტენციალი აქვს და აქ სხვადასხვა სახის 

ღონისძიებების გამართვა იქნება შესაძლებელი. 

ტრადიციული ფუნქციის უწყვეტობა შენობის მნიშვნელობას 

ზრდის და მას საბჭოთა მოდერნისტული სტილის იმ იშვიათ შე-

ნობათა რიგს მიაკუთვნებს, რომლებიც დღემდე ინარჩუნებენ 

თავდაპირველ დანიშნულებას. ის იმითაც გამოირჩევა, რომ 

ერთ-ერთია სამ შენობას შორის მსოფლიოში, რომლებიც ჭად-

რაკის სასახლედ აშენდა (ერევნის ჭადრაკის სახლი, რომელიც 

უფრო ადრე აშენდა და მინსკის ჭადრაკისა და შაშის სასახლე, 

რომლის აშენებაც მოგვიანებით გადაწყდა). 

2.4.5. საგანმანათლებლო 
ღირებულება

შენობის საზოგადოებრივ ფუნქციას მისი საგანმანათლებლო 

ფუნქციაც განაპირობებს. იგი სასპორტო განათლების ცენტრია, 

რომლის სივრცე სპორტის ორი სახეობის ისტორიისა და მნიშ-

ვნელობის უკეთ აღქმის საშუალებას იძლევა. არქიტექტურული, 

ისტორიული და ფუნქციური ღირებულების წარმოჩენა ხელს 

შეუწყობს ობიექტის პოტენციალის გამოყენებას კულტურული 

ტურიზმის მიმართულებით და ადგილობრივი თუ საერთაშო-

რისო კულტურული და სპორტული ტურიზმის მოყვარულების, 

მემკვიდრეობის დამცველებისა და არქიტექტორების მოზიდ-

ვას. შენობაში ფუნქციონირებდა საგანმანათლებლო ცენტრე-

ბი, კერძოდ, ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, ჭადრაკის შემსწავლელი 

წრეები და ორი აუდიტორია, რომელთაგან ერთ-ერთში ახლა 

საცოცი დარბაზია მოწყობილი. ამჟამად მათგან ყველა არ ფუნ-

ქციონირებს. კონსერვაციის შედეგად გაიზრდება შენობის სა-

განმანათლებლო ღირებულება, რადგან შესაძლებელი იქნება 

მისი ისტორიული და სხვა ღირებულებების უკეთ ინტერპრეტა-

ცია და წარდგენა და აღნიშნული საგანმანათლებლო ცენტრე-

ბის სრული დატვირთვით ამოქმედება. 

ვარჯიში ალპური კლუბის მეკლდეურთა დარბაზში. 2018.  

ფოტო: Pro Climbers

ბავშვთა ჩემპიონატი ჭადრაკში. დასავლეთით მდებარე გვერდითა 

გალერეა. 2020 

სივრცეები თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობას 

იძლეოდა და ბუნებრივ განათებას უწყობდა ხელს, რაც შენო-

ბის ინტერიერსა და ექსტერიერს შორის ჰარმონიულ მიმართე-

ბას განაპირობებდა. 

არქიტექტურული ელემენტები თუ სხვა ატრიბუტები, კერძოდ, 

კონსტრუქცია, ფორმა, ინტერიერის დიზაინი, ავეჯი და ინვე-

ნტარი, რომლებიც ფაქიზი დამუშავებითა და დეტალებისა-

დმი ყურადღებით გამოირჩევა, შენობის ფუნქციას ასახავს. 

ინტერიერის დიზაინის ელემენტები წინასწარ გააზრებულია 

და შესაბამისი სივრცის ფუნქციას შეესაბამება. მაგალითად, 

მთავარი დარბაზის ჭერი, რომელიც ხის პანელებისგან არის 

აწყობილი, ვიზუალურად ჰაერში გაშლილ სამგანზომილებიან 

ჭადრაკის დაფას ჰგავს. შენობის ფასადი გვირგვინების ფორ-

მის ქვის კვადრებით აწყობილი დეკორატიული კედლით არის 

შემკული, ჭადრაკის ფიგურებიანი ხის პანელი ჭადრაკის თემას 

ეხმიანება; ინვენტარსა და ავეჯში მრავლად გამოყენებული 

დედოფლის გვირგვინით შემკული მცირე დეკორატიული დე-

ტალებით ხაზგასმულია, რომ შენობა ქალისადმია მიძღვნილი. 

პანელები, რომლებიც ვერტიკალურად იშლება, დარბაზსა და 

გალერეებს ყოფს და საქართველოში ნაკლებად გავრცელებუ-

ლი ხეზე ინკრუსტაციის ტექნიკით არის შესრულებული, რომე-

ლიც ასევე ჭადრაკის დაფას უკავშირდება. 

არქიტექტორებისა და დიზაინერების ოსტატობაზე მიუთითებს 

ასევე საპროექტო გადაწყვეტა, რომელიც სპორტის ორი გან-

სხვავებული სახეობის ჰარმონიული თანაარსებობის შესაძ-

ლებლობას ქმნის. 

სივრცის კომპაქტურობა დამგეგმარებლების გამჭრიახობაზე 

მიანიშნებს. 520-ადგილიანი დარბაზისა და ვეებერთელა გალე-

რეების მომცველი შენობა დიდ ნაგებობად და შესაბამისად, სა-

ზოგადოებრივი სივრცის დომინანტად კი არ აღიქმება, არამედ 

ორგანულად ერწყმის გარემოს და ბაღის ბუნებრივ რელიეფს 

ერგება. 

გარემოსთან ჰარმონიულ კავშირს ბუნებრივი მასალის, კერ-

ძოდ, ქვისა და ხის, გამოყენებაც უწყობს ხელს. 

საბჭოთა პერიოდის კონსტრუქციული ინოვაცია რკინაბეტო-

ნის მიწისზედა სვეტების შემკრავი ისეთი კოჭების (საყრდენის 

ფუნქციის მქონე ჰორიზონტალური კონსტრუქციული ელემე-

ნტების) გამოყენებას გულისხმობდა, რომლებიც არ სცდებოდა 

სართულშუა გადახურვის მთლიან სისქეს (33 სმ). ამ ახლებუ-

რი გადაწყვეტით შესაძლებელი გახდა ჭერის დანაწევრების 

გარეშე ოპტიმალური სართულის სიმაღლის მიღება და მთელ 

ფასადზე იატაკიდან ჭერამდე შემინული ვიტრაჟების მოწყობა. 

ინტერიერი. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი
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2.4.6. ეკონომიკური ღირებულება
გარკვეული სივრცეების არასათანადო ფუნქციით გამოყენების 

მიუხედავად, შენობას აქვს ეკონომიკური ღირებულება. ადვი-

ლად ადაპტირებადი ინტერიერის, პარკში მდებარეობისა და 

ქალაქის ცენტრში უძრავ ქონებაზე მაღალი მოთხოვნის წყა-

ლობით, მას მნიშვნელოვანი ფინანსური შემოსავლის მობი-

ლიზება შეუძლია. ფრთხილი მიდგომაა საჭირო, რათა კულტუ-

რული მემკვიდრეობის ძეგლი ისე იქცეს მომგებიან ობიექტად, 

რომ მისი ღირებულებები არ დაზარალდეს. მე-4 და მე-5 თა-

ვებში წარმოდგენილია მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ როგორ 

შეიძლება თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

ეკონომიკური პოტენციალის უკეთ გამოყენება სხვა ზემოთ ჩა-

მოთვლილი ღირებულების შებღალვის გარეშე; იქვე მოცემუ-

ლია შენობის ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის წინადადებები 

და მათი ეკონომიკური დასაბუთება. 

2.4.7. ავთენტიკურობა და მთლიანობა 
თბილისის ჭადრაკის სასახლემ და ალპურმა კლუბმა ჩვენამდე 

ავთენტიკური სახით მოაღწია.

შენობის ფუნქციურ ავთენტიკურობას მისი თავდაპირველი და-

ნიშნულებით უწყვეტად გამოყენება განაპირობებს. 

ბოლო წლებში რამდენიმე უხეში ჩარევის, ახალი, შეუსაბამო 

ელემენტების დამატებისა და დანაკარგების მიუხედავად (და-

წვრილებით აღწერილია მდგომარეობის შეფასების შესახებ 

თავში 3.2. „ცვლილებებისა და ჩარევების ისტორია“; ილუსტრა-

ციისთვის ასევე იხილეთ მდგომარეობის შეფასების ცხრილი), 

შენობა მეტწილად ინარჩუნებს ავთენტიკურობას.

მას დღემდე არ დაუკარგავს თავდაპირველი არქიტექტურული 

პროექტით განსაზღვრული იერსახე. შენარჩუნებულია მასალე-

ბი და ქსოვილი, ისევე, როგორც შენობის გარემო.

ზოგიერთი ნაწილი უკეთ შემორჩა, ვიდრე დანარჩენები. ძი-

რითადი დანაკარგები შენობამ ბოლო სამი ათწლეულის გან-

მავლობაში, უმეტესად 1990-იანი წლებიდან განიცადა მფლო-

ბელების შეცვლისა და სივრცის სხვადასხვა დანიშნულებით 

გამოყენების გამო (დაწვრილებით იხ. ქვეთავი 2.7. „საკუთრება 

და გამოყენება“). 

ყველაზე მეტად ინტერიერი დაზარალდა და შესაბამისად, 

ავთენტიკურობა ყველაზე მეტად აქ დაიკარგა. შეიცვალა თა-

ვდაპირველი გეგმარება, რის გამოც გარე სივრცისადმი თა-

ვდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული ღიაობისა და 

გახსნილობის შეგრძნება ნაწილობრივ დაიკარგა, ინტერიერში 

თავისუფალი გადაადგილება კი შეიზღუდა. ამასთან, დაიკა-

რგა, შეიცვალა და დაზიანდა ინტერიერის დიზაინის რამდე-

ნიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი. გარკვეულმა სივრცეებმა, 

მაგალითად, საპროექციო დარბაზმა, სრულად იცვალა სახე. 

დაკარგულია ორი თავდაპირველი კიბე, მთავარი დარბაზის 

თავდაპირველი ტექნიკური აღჭურვილობა და ბუხარი, ასევე 

სხვა დეკორატიული ელემენტები, რომლებიც დაწვრილებით 

აღწერილია ხსენებულ ქვეთავში. დიზაინის ავთენტიკურობა 

ინტერიერის ცვლილების შედეგად დაზარალდა. 

არამატერიალური თვალსაზრისით ფუნქციური უწყვეტობა 

მნიშვნელოვნად ზრდის შენობის ავთენტიკურობის ღირებუ-

ლებას.

შენობის ზოგიერთი ელემენტის ავთენტიკურობის დაკარგვის 

შედეგად, რთულდება შენობის მთლიანობის აღქმა. მიუხედა-

ვად ამისა, შენობის მთლიანობა ამ დროისთვის შენარჩუნებუ-

ლია. 

2.5. გარემო – ვერის ბაღი
ვერის ბაღი მდებარეობს მ. კოსტავასა და ნ. ნიკოლაძის ქუჩე-

ბის გასწვრივ. მე-18 საუკუნის შუა ხანებისთვის ვერის ბაღის 

ტერიტორია, ისევე, როგორც ვერის მიწების სხვა ნაკვეთები, 

დანიბეგაშვილის ოჯახის საკუთრება იყო. წარსულში ვარდისა 

და ვაშლოვნის უბნებს შორის ამ ადგილს ესაზღვრებოდა ვერის 

სასაფლაო.

1898 წელს, როდესაც ქალაქურმა განაშენიანებამ ვერის უბნის 

დიდი ნაწილი მოიცვა, საქართველოს ეგზარქოსს, ფლავიანე 

გოროდეცკის, ქალაქის გამგეობისათვის ამ ადგილზე ბაღის გა-

შენების ნება დაურთავს, მაგრამ გამგეობას ეს შესაძლებლობა 

ხელიდან გაუშვია. მხოლოდ 1930 წელს ქალაქის მთავრობამ 

ვერის სასაფლაო გააუქმა და ბაღის მოწყობა დაიწყო. 

„ქართულ ენციკლოპედიაში“ მოცემული ჩანაწერის19 თანახ-

მად, 1933 წელს დაიწყო ვერის ტერიტორიის (6,5 ჰა) რეკონ-

სტრუქცია – ვერის მთის ზეგნისა (სასაფლაო) და მიმდებარე 

ფერდობების (მდ. მტკვრის სანაპირო ზოლი), ლურჯი მონასტ-

რის ჩათვლით. 1934 წელს აგრონომ-დეკორატორის, ა. მაჭავა-

რიანის დაგეგმარებით დაიწყო ტერიტორიის გამწვანება. ბაღს 

ბოლშევიკ- რევოლუციონერ სერგეი კიროვის სახელი მიენიჭა 

და 1936 წელს მისი ბიუსტი დაიდგა. 

ბაღის შესასვლელი და ცენტრალური მოედანი ფრანგული 

სტილის ლანდშაფტური არქიტექტურით დაიკვალა, ხოლო 

პარტერული თარგები სეზონური ყვავილებით და ტანმაღალი 

ბუჩქებით მოირთო. 1961-72 წლებში ეს ადგილები ქართული 

ჩუქურთმის ორნამენტების შესაბამისად ყვავილებით ირთვე-

ბოდა. 

ამ ადმინისტრაციული რაიონების (ყოფ. ორჯონიკიძე- 

კალინინი) ქუჩა-მოედნების გამწვანებას უზრუნველყოფდა 

იქვე, ფერდობებზე გაშენებული კვალსათბურები და ტერასული 

სასათბურე მეურნეობა. 1940 წლამდე კიროვის ბაღი და შემო-

გარენის საერთო ტერიტორია 5,3 ჰა იყო. მდ. მტკვრის სანაპი-

რო ზოლსა და ფერდობებზე დაწყებულმა ბინათმშენებლობამ 

(1936-39) ბაღის საერთო ფართობი 2,8 ჰა-მდე შეკვეცა, ხოლო 

ხე-ბუჩქების ასორტიმენტი 78 სახეობამდე შეამცირა. 

1938 წელს ბაღში ჩაიდგა მსუბუქი კონსტრუქციის სამკითხველო 

(არქ. ა. ქურდიანი), რომელშიც შემდგომ ალექსანდრე ჯაფარი-

ძის სახელობის ალპურმა კლუბმა დაიდო ბინა. 

1950-70 წლებში სპორტული ბაზების რაოდენობამ კიროვის 

ბაღში მაქსიმუმს მიაღწია. ალპურ კლუბს დაემატა კალათბუ-

19 „ვერის ბაღი“, 12 დეკემბერი, 2015. http://georgianencyclopedia.ge, ნანახია 2021 წლის 1 თებერვალს.
20 იქვე.
21 „ვერის ბაღი (ყოფ. კიროვის ბაღი) – #4921“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პორტალი. https://memkvidreoba.gov.ge/objects/

immovable/immovableObject?id=4921 ნანახია 2021 წლის 1 თებერვალს.

რთის, ფრენბურთის, კრივის, ტანვარჯიშის დარბაზები. 1973 

წელს კი სანერგე ადგილზე გაიხსნა თბილისის ჭადრაკის სა-

სახლე და ალპური კლუბის შენობა. 

1989 წელს აიღეს ს. კიროვის ძეგლი. ბაღმა დაიბრუნა ვერის ბა-

ღის სახელწოდება, მისი ქართული ორნამენტული ყვავილნა-

რის პარტერი ფილარმონიის საჰაერო-კონდიციონერის აუზმა 

დაიკავა და ბაღის გამწვანების ფართობი 1,2 ჰა გახდა20. 

ვერის ბაღს 2007 წლის 11 ოქტომბერს (რეესტრში შეტანის თა-

რიღი), ამავე წლის 1 ოქტომბრის #3/181 და 2006 წლის 30 მა-

რტის #3/133 ბრძანებით მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის 

უძრავი ძეგლის სტატუსი (პასპორტის #010105800).21 

ვერის ბაღი თბილისის მაცხოვრებლების მიერ ინტენსიურად 

ათვისებული ბაღია – აქ ასეირნებენ ბავშვებს, ძაღლებს, იკ-

რიბებიან გასართობად ან დადიან პაემანზე; ბავშვები მოდი-

ან ახლომდებარე 51-ე საჯარო სკოლიდან; ამ ბაღში საკმაოდ 

მჩქეფარე ცხოვრებაა, მაგრამ თითქმის არ ხდება ჭადრაკის 

სასახლესა და ალპურ კლუბში და შენობაში არსებულ სხვა 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა. ფართო გაგებით, იგივე 

შეიძლება ვთქვათ ჭადრაკის სასახლის მომხმარებლებზე. ის 

ადამიანები, ვინც დადიან ჭადრაკის სასახლეში, ალპურ კლუბ-

ში, საბილიარდოში, ჭადრაკის აკადემიაში, თითქმის არ იყენე-

ბენ ბაღის საჯარო ტერიტორიას. ამ ორი სივრცის ერთადერთი 

რეალური დამაკავშირებელი არის მცირე ჯგუფი მამაკაცებისა, 

რომლებიც კარგ ამინდში ბაღში განთავსებულ ფანჩატურში 

თამაშობენ სხვადასხვა სამაგიდო თამაშს, მათ შორის ჭადრაკს.

2.6. თავდაპირველი პროექტის მიმოხილვა – რა შეიცვალა 
აშენებისას? 

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენო-

ბის პროექტი მშენებლობის იდეის გაჩენიდან მის აშენებამდე 

რამდენჯერმე შესწორდა. თავდაპირველად შენობისთვის 

ადგილიც სხვა იყო გამოყოფილი იმავე პარკში (საბოლოოდ 

შერჩეული ადგილიდან) ოდნავ მოშორებით. პროექტი დამუშა-

ვების პერიოდში რამდენჯერმე შეიცვალა და საბოლოოდ დარ-

ბაზის ღერძის სიმეტრიულად დაგეგმარებული ვესტიბიულიანი 

ვარიანტი დამუშავდა და დამტკიცდა. 

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ესკიზური პრო-

ექტი 1965 წლით თარიღდება, რომლის დამუშავებულ ვერსიას 

წარმოადგენს 1966-1971 წლებში შესრულებული საპროექტო 

მუშა ნახაზები, რომელიც მცირედ განსხვავდება ესკიზური 

პროექტისგან. განსხვავებულია ვიზიტორთა ზონაში არსებული 

ვესტიბიულის გეგმარება, ჩრდილოეთი ფასადი და მცირედ შე-

ცვლილია ასევე ადმინისტრაციული ზონის გეგმარება. 

შენობის საბოლოოდ შეთანხმებულ პროექტში მშენებლობის 

პროცესში რამდენიმე ცვლილება განხორციელდა, რისი დო-

კუმენტაციაც არ არსებობს. ეს ცვლილებები ეხებოდა როგორც 

შიდა და გარე არქიტექტურულ ელემენტებსა და გეგმაგრებას, 

ასევე – კონსტრუქციულ დეტალებს. პროექტში არის ისეთი არ-

ქიტექტურული გადაწყვეტებიც, რომლებიც რეალურად არ გა-

ნხორციელებულა. 

ვერის ბაღი. 2018

http://georgianencyclopedia.ge/index.php?title=%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98&oldid=9499
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აღმოსავლეთი ფასადი.  

ესკიზური პროექტი. 1965. 

საქართველოს ეროვნული არქივი

აღმოსავლეთი ფასადი.  

შეთანხმებული პროექტი. 1966. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 
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პირველი სართულის გეგმა. 

ესკიზური პროექტი. 1965. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 

მშენებლობის პროცესში, კონსტრუქციული 

თვალსაზრისით, ძირითადი ცვლილებები 

შეეხო ვიზიტორთა ზონაში არსებულ ორი-

ვე კიბის საყრდენს, რომელთა ზომა გაიზა-

რდა, ხოლო მრგვალი კვეთის ნაცვლად მა-

რთკუთხა ფორმის პილონებით შეიცვალა. 

ანალოგიური ცვლილება განიცადა ჩრდი-

ლოეთ ფასადის ცოკოლის სართულისა 

და ზედა ორი სართულის აივნის მზიდმა 

სვეტებმა (C2 და F2 ღერძებში), ასევე აღმო-

სავლეთ და დასავლეთ ფასადების მზიდი 

ელემენტები გაძლიერდა პილონებით (9-

G, 7-G და 7-B ღერძებში). ეს ცვლილებები 

ასახულია 1970 წლის დეტალურ ნახაზებზე, 

რომლებშიც განმარტებულია სვეტებზე გა-

დაბმის ტექნოლოგია. 

პროექტსა და შენობის რეალურ სახეს შო-

რის ცვლილებები არქიტექტურულ დეტა-

ლებზეც აისახა, კერძოდ: 

მთავარი დარბაზის თავდაპირველ დამუ-

შავებულ პროექტში არ იყო გათვალისწი-

ნებული სველი წერტილები, რაც შემდეგ 

მშენებლობის პროცესში დაემატა და ორი 

სველი წერტილი განთავსდა სცენის „ჯიბე-

ებში“. მშენებლობის პროცესში შესწორდა 

ასევე დარბაზის ჩრდილოეთ კედლის ნა-

წილი: დაემატა კედელზე არსებულ კონ-

სოლურ სტრუქტურაზე გამავალი 2 კარის 

ღიობი და მცირედ შეიცვალა კინოსაპრო-

ექციოს ღიობები. 
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პირველი სართულის გეგმა. 

შეთანხმებული პროექტი. 1967. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 

ადმინისტრაციულ ზონაში, მე-

ორე სართულზე, გადანაცვლე-

ბულია 9-E და 9-D ღერძებზე 

არსებული მრგვალი და კვად-

რატული ფორმის სვეტები, რაც 

განპირობებული იყო მცირე სა-

თამაშო დარბაზში გეგმარების 

ცვლილებით. 

პროექტით მოცემული იატაკების 

მარმარილოსა და ტერაცოს22 

მოპირკეთების რეგულარული 

წყობის ნაცვლად ინტერიერში 

დაიგო უფრო არარეგულარუ-

ლი, სხვადასხვა ზომის, თუმცა 

სწორკუთხა ფორმის ქვები, 

გარდა ცოკოლის სართულის 

იატაკისა, სადაც ქვის წყობა 

სისტემურია. პირველი და მეორე 

სართულის აივანზე მოეწყო ბა-

ზალტის ფილები იმის მიუხედა-

ვად, რომ პროექტში მოცემული 

იყო ტერაცოსა და სადახლოს 

მარმარილოს შერეულად გა-

წყობის დეტალური ნახაზი. სა-

ხურავის ღია ტერასაზეც გათვა-

ლისწინებული იყო მოზაიკური 

ფილების მოწყობა, რაც რეალუ-

რად არ განხორციელებულა და 

სანაცვლოდ ტერასის იატაკის 

ფენილზე მხოლოდ რუბეროი-

დის ფენები დაიგო.

22 ტერაცო (Terrazzo) არის მოზაიკური 
იატაკის მასალა, რომელიც შედგება 
შემკვრელში შერეული მარმარი-
ლოს ან გრანიტის ნატეხებისგან, 
„ტერაცო“, მერიამ-ვებსტერის 
ლექსიკონი, www.merriam-webster.
com/dictionary/terrazzo. ნანახია 2021 
წლის 12 მარტს.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/terrazzo
http://www.merriam-webster.com/dictionary/terrazzo
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ბისა, საფეხურები მოპირკეთდა პარკეტით და უგულებელყო-

ფილ იქნა შუბლის დახრილობა. მცირედ შეიცვალა მოაჯირიც, 

რომელზეც ხის დეკორატიული კვეთები არ გაკეთებულა და 

დაემატა ერთი ლითონის გრძივი ღერო.

23 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, http://public.reestri.gov.ge ნანახია 2021 წლის 1 თებერვალს. 

მცირედ შეიცვალა პირველი სართულის სამხრეთით არსებუ-

ლი ფანჯრების მინის დაყოფაც; ნაცვლად პროექტში მოცემული 

ფანჯრის შუაზე გაყოფისა, გადაწყდა ორი მესამედის უძრავად 

დატოვება და მხოლოდ დაახლოებით 1/3-ის გაღება. ხოლო 

ცოკოლის სართულზე, აღმოსავლეთის მხარეს, 9-10 ღერძში 

მოცემული 2 ფანჯრის ღიობიდან მხოლოდ ერთი ფანჯარა და-

მონტაჟდა (რაც 1970 წლით დათარიღებულ ნახაზებში აისახა). 

ვიტრაჟის ალუმინის პროფილების ინტერიერის მხრიდან ხით 

შეფუთვაც არსად გვხვდება, რისი დეტალური ნახაზებიც არსე-

ბობს საარქივო დოკუმენტაციაში. განუხორციელებელი დარჩა 

ცოკოლის სართულზე ჩრდილოეთით (E-D ღერძებში) გათვა-

ლისწინებული ბაზალტის ქვის ვერტიკალური დგარების მო-

წყობაც. 

შენობაში ორი ბუფეტის გამოყენება, სავარაუდოდ, არაპრაქტი-

კული გამოდგა, რამაც შესაძლოა გამოიწვია აშენებიდან მა-

ლევე ცოკოლისა და პირველი სართულის დამაკავშირებელი 

კიბის გაუქმება. დიდხანს არ უმუშავია ცოკოლის სართულზე 

არსებულ სააქტო დარბაზს და საპროექციო სათავსებს, ეს სივ-

რცე მოგვიანებით საჭიროების შესაბამისად მეკლდეურთა და-

რბაზად გადაკეთდა. 

2.7. საკუთრება და გამოყენება

2.7.1. საკუთრება
შენობის ამჟამინდელი მესაკუთრეა თბილისის მუნიციპალიტე-

ტის მერია. 1973 წელს, გახსნის დღიდან, შენობა სახელმწიფო 

საკუთრებაშია – სხვადასხვა დროს იყო ცენტრალური მთავრო-

ბის (ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო) და ადგილობ-

რივი ხელისუფლების ორგანოს (თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერია) ბალანსზე. 2002 წლის საინფორმაციო წყაროების თა-

ნახმად, შენობის პრივატიზაციის შესახებ მსჯელობის მიუხედა-

ვად, იგი ჭადრაკის ფედერაციას გადაეცა. მოგვიანებით სახელ-

მწიფო საკუთრებაში გადავიდა და ეკონომიკის სამინისტროს 

ბალანსზე იყო, რომელმაც, თავის მხრივ, შენობა თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიას გადასცა. როგორც წინა ქვეთავებში 

აღინიშნა, შენობაზე ქვეყანაში იმხანად არსებულმა არეულო-

ბამ მძიმე გავლენა იქონია. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 

შეუსაბამო ფუნქციით გამოყენების, მოუვლელობისა და მისი 

ნაწილის კრიმინალური დაჯგუფების მიერ დროებითი მიტაცე-

ბის გამო შენობა მნიშვნელოვნად დაზარალდა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს23 ონლაინპორტალზე ხელმისაწვდომი 

საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლიდან დღემდე შე-

ნობა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზეა. თავად 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (მის დაქვემდებარებაში 

არსებული ქონების მართვის სააგენტოს საშუალებით) შენობის 

სხვადასხვა ნაწილზე რეგულარულად აფორმებს უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ხელშეკრულებებს საქართველოს ჭადრაკის ფე-

დერაციასთან და საქართველოს ალპურ კლუბთან.

ბოლო ასეთი ხელშეკრულება 2017 წელს თბილისის მუნიცი-

პალიტეტის მერიასა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცი-

ას შორის შენობის დაახლოებით 85%-ზე 10 წლით განახლდა. 

2013-2018 წლებში ალპურ კლუბს ასევე უზუფრუქტის ხელშეკ-

რულება ჰქონდა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შე-

ნობის დაახლოებით 13%-ზე, თუმცა ეს ხელშეკრულება მას შე-

მდეგ არ განახლებულა ფართის გაყოფასთან დაკავშირებული 

დავის გამო. არის სხვა ფართიც, რომლის ნაწილში მუზეუმია 

მოწყობილი, თუმცა იგი არცერთ ხელშეკრულებაში არ არის 

ნახსენები; ასევეა ყოფილი ბუფეტის ნაწილის ფართი, რომე-

ლიც ამჟამად დავის საგანია და უფუნქციოდაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოხერხდა ინფორმაციის მოძიე-

ბა იმის შესახებ, თუ თავდაპირველად ზუსტად როგორ გაიყო 

ფართი ორ სასპორტო ორგანიზაციას შორის (თავდაპირველ 

დოკუმენტებში მხოლოდ ის არის აღნიშნული, რომ სარდაფის 

სართული განკუთვნილი იყო ალპური კლუბისთვის, 100 მაყუ-

რებელზე გათვლილი აუდიტორიისთვის, მუზეუმის, კაფეტერი-

ისა და სამეურნეო ოთახებისთვის, ხოლო ზედა ორ სართულს 
წყლის ქვის გადამყვანი. 

შეთანხმებული პროექტი. 1969. 

საქართველოს ეროვნული არქივი 

წყლის ქვის გადამყვანი. 2018

აღსანიშნავია ასევე სახურავის ტერასიდან წყლის გარეთ გა-

დამყვანი ქვის ღარების ზომის შეუსაბამობა თავდაპირველად 

დამტკიცებულ პროექტში წარმოდგენილ დეტალურ ნახაზებ-

თან. სავარაუდოდ, ქვის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 

პროექტით მოცემული ზომები სიგრძეში თითქმის ორჯერ შე-

მცირებული სახით დამონტაჟდა. 

კორექტირება შეეხო ასევე პირველი და მეორე სართულის 

აივნის მოაჯირებს – 1968 წლის ნახაზები შეიცვალა და საბო-

ლოოდ შესრულდა 1970 წელს დამუშავებული ნახაზების მი-

ხედვით. პროექტში ასახული პირველი სართულის აივნის ქვით 

მოპირკეთების, სიმაღლეში ორ თანაბარ რიგად განლაგების 

ნაცვლად, გადაწყდა მათი სამ რიგად გაწყობა ისე, რომ ორ თა-

ნაბარ რიგს შორის იმავე ქვის ერთი ვიწრო ზოლი გასდევდა, 

რომელიც ემთხვეოდა აივნის წყალგადამყვანების ნიშნულს. 

სახურავზე ამავალი ორი შემხვედრი კიბის ხით მოპირკეთებაც 

არ შეესაბამება დეტალურ ნახაზებში მოცემულს; ნაცვლად მა-

გარი ჯიშის ხის მასიური საფეხურებისა და შუბლის დახრილო-
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ბათ მესამე მხარეზე ქონების გასხვისება (გაქირავება, ქვეიჯა-

რით გადაცემა ან დროებით გადაცემა)“24.

ამასთანავე, ჭადრაკის ფედერაციასა და თბილისის მუნიციპა-

ლიტეტის მერიას შორის ხელშეკრულების თანახმად, შენობის 

გამოყენება მხოლოდ ჭადრაკთან დაკავშირებული საქმიანო-

ბისთვის არის დაშვებული. მაგალითად, ფედერაცია ვალდებუ-

ლია, უზუფრუქტით გადაცემულ შენობაში წელიწადში დაახლო-

ებით 50 საჭადრაკო ღონისძიება ჩაატაროს; ხელშეკრულებაში 

რამდენიმე ასეთი ღონისძიებაა მითითებული, მათი შორის: 

ევროპის ქალთა ბლიცტურნირი, ევროპის ვაჟთა ჩემპიონატი, 

24 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსგან მიღებული უზუფრუქტის ხელშეკრულების თანახმად.

საქართველოს ჩემპიონატი ვაჟთა და ქალთა შორის. ჭადრაკის 

ფედერაცია ვალდებულია, ყოველ წელს სულ მცირე 100 მოსწა-

ვლე მიიღოს. ხელშეკრულების თანახმად, ფედერაციამ უნდა 

ითანამშრომლოს თბილისის მერიასთან და მისი მოთხოვნის 

შესაბამისად, წელიწადში ხუთჯერ დაუთმოს მთავარი დარბაზი. 

ამჟამად შენობის ორივე ნაწილი სპორტის შესაბამის სახეო-

ბებთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის გამოიყენება, ჭად-

რაკის ფედერაცია კი შენობის ნაწილს აქირავებს დამატებითი 

შემოსავლის მიღების მიზნით, რათა დაფაროს შენობის საექსპ-

ლუატაციო ხარჯები. 

2.7.2. გამოყენება
შენობის მდგომარეობის შესახებ თავში ფიზიკურ მდგომარეო-

ბასთან ერთად საუბარია სივრცის ფუნქციურ დანაწილებაზე, ამ 

ნაწილში კი განმარტებულია, თუ ვინ და რა ფუნქციით იყენებს 

შენობას. მუნიციპალიტეტსა და ჭადრაკის ფედერაციას შორის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნაწილის ერთი სეგმე-

ნტი გაქირავებულია, დანარჩენს კი თავად ჭადრაკის ფედერა-

ცია იყენებს. 

ამონარიდი მიღება-ჩაბარების აქტიდან (1973), სადაც ჩანს სივრცეების განაწილება ალპურ და ჭადრაკის კლუბებს შორის

მოჭარდაკეები იყენებდნენ), ბოლო ხელშეკრულე-

ბებით ჭადრაკის ფედერაცია შენობის დაახლოებით 

85%-ს იყენებს, ხოლო ალპური კლუბი – 13%-ს. 

განკარგულების თანახმად, რომლითაც უზუფრუქტით 

გადაცემის პირობები განისაზღვრება, შენობა ორივე 

მოსარგებლეს პირდაპირი განკარგვისა და სარგებ-

ლობის უფლებით გადაეცემა. უზუფრუქტუარებს შე-

საბამისი ვალდებულებები აქვთ: მაგ., მათ ევალებათ 

„შენობის მოვლა-პატრონობა, მასზე ზრუნვა და და-

ცვა, ასევე ყველა გადასახადისა და ექსპლუატაცი-

ისთვის საჭირო ხარჯების დაფარვა და შენობის გამა-

რთული ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის სააგე-

ნტოს წინასწარი ნებართვის გარეშე მათ ეკრძალე-
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ჭადრაკის ფედერაცია:
„ჭადრაკი TV“

მთავარი დარბაზის სცენა, რომელიც თავდაპირველად საჭად-

რაკო ტურნირებისთვის გამოიყენებოდა, ბოლო დროს „ჭად-

რაკი TV“-ის სტუდიად გადაკეთდა. ტელევიზია პირდაპირ ეთე-

რში გადასცემს ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე ტურნირებსა 

და სხვა ღონისძიებებს. 

ადრე ტელევიზია მხოლოდ YouTube არხის საშუალებით მაუ-

წყებლობდა, ახლა კი ადგილობრივი საკაბელო ტელევიზიების 

არხების ჩამონათვალშიც შედის. აქ დასაქმებულია 12 ადამიანი, 

ძირითადად ახალგაზრდები. სცენის გარდა, ტელევიზიას ასევე 

უკავია ორი ოთახი მესამე სართულზე, რომლებიც ასევე პირ-

დაპირი მაუწყებლობისთვის გამოიყენება. 

ჭადრაკის ფედერაცია სივრცის დანარჩენ ნაწილს საჭადრაკო 

გაკვეთილებისთვის და ტურნირებისთვის იყენებს; მშობლე-

ბისთვის განკუთვნილ მოსაცდელ დარბაზში პირდაპირ ეთერ-

ში გადაიცემა ტურნირები; ამ სივრცეებში ასევე განთავსებულია 

ოფისები და საჭადრაკო ბიბლიოთეკა.

შენობის გაქირავებული ნაწილები:

თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემია 

(შემდგომში აკადემია)

2005 წელს ფიდეს ევროპის საჭადრაკო კავშირის ყოფილი 

პრეზიდენტის, მოჭადრაკე ზურაბ აზმაიფარაშვილის მიერ და-

არსებული აკადემია მიზნად ისახავს იმ ახალგაზრდების მომ-

ზადებას და პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას, რომლებიც 

უკვე საკმაოდ კარგად თამაშობენ ჭადრაკს. ამჟამად აკადემიას 

120 მოსწავლე და 20 მწვრთნელი ჰყავს. მოსწავლეები, რომლე-

ბიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან არიან, ევროპულ 

სასკოლო ჩემპიონატებსა და მსოფლიო და ევროპულ ჩემპიო-

ნატებში მონაწილეობენ. 

შპს „მეტროპული“ – საბილიარდო კლუბი და კაფე

შენობის ერთი ნაწილი გაქირავებულია საბილიარდოსა და ღია 

კაფეზე. 

ბილიარდის კლუბი 

ბილიარდის კლუბს ნაქირავები აქვს ფართი მეორე სართულზე, 

სადაც ადრე ვესტიბიული იყო მოწყობილი. აღნიშნული კლუბი 

საკმაო ხანია შენობაში იკავებს ადგილს და თითქოს უკვე მისა-

ღებიცაა მისი იქ არსებობა.

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 

ფილიალის ოფისი

ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტის ოფისი

შპს ალპური კლუბი:
შენობის ნაწილი, რომლითაც ალპური კლუბი სარგებლობს, 

ფუნქციურად შემდეგნაირად არის დაყოფილი:

სამუშაო ოთახები

მოწყობილია რამდენიმე ოფისი,, თუმცა ზოგიერთ მათგანს 

თითქმის არასდროს იყენებენ.

საწყობი

ერთი ოთახი კლუბის საკუთრებაში არსებული სამთო და 

კლდეზე ცოცვისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესანახად გა-

მოიყენება. 

„ჭადრაკი TV“-ის სტუდია მთავარი დარბაზის სცენაზე. 2020

ბილიარდის კლუბი მეორე სართულის ვესტიბიულში. 2019 

ალპინიზმის მუზეუმი. 2019 
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მეკლდეურთა დარბაზი

ეს არის თავდაპირველი სააქტო დარბაზი, რომელსაც ახალგა-

ზრდა მთამსვლელები და მეკლდეურები იყენებენ ბავშვებისა 

და ახალგაზრდების მომზადებისთვის. 

ალპინიზმის მუზეუმი

მუზეუმში გამოფენილია საქართველოში ალპინიზმის ამსახვე-

ლი ფოტოები და არტეფაქტები. მიუხედავად იმისა, რომ მას მუ-

ზეუმად მოიხსენიებენ, იგი არ არის რეგისტრირებული და მხო-

ლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში იღება. ალპური კლუბის გარდა, 

რომელიც თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძ-

ნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, ამავე 

სივრცეში მდებარეობს 2014 წელს არასამეწარმეო (არაკომე-

რციულ) იურიდიულ პირად დარეგისტრირებული კიდევ ერთი 

ალპური კლუბი. მას ხუთი თანამშრომელი ჰყავს და ნაწილობ-

რივ კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ფინანსდება. 

მისი დანიშნულებაა როგორც ზრდასრულების, ისე ბავშვების 

ეროვნული გუნდების მხარდაჭერა. კლუბი ოფისებად და აღ-

ჭურვილობის შესანახად ასევე იყენებს სარდაფის სართულზე 

არსებულ სივრცეს. 

25 საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1238 ქ. თბილისში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტისათ-
ვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ, 2019 წლის 27 მაისი. https://www.mes.gov.ge/old/upload/editor/file/
Brdzanebebi/2019/ivnisi/1238.pdf ნანახია 2020 წლის 15 მაისს. 

26 „როგორ და რატომ უნდა დავიცვათ გვიანი მოდერნისტული არქიტექტურა, პრინციპები და მაგალითები“ (ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული 
კომიტეტი, 2020). 

გამოუყენებელი სივრცეები

აღწერილი ფუნქციების გარდა, შენობის ერთი ნაწილი ორ მო-

სარგებლეს შორის კონფლიქტის გამო დღემდე გამოუყენებე-

ლია.

სადავო სივრცე, რომლის ფართობია 100 მ2, ალპურ კლუბსა და 

ღია კაფეს შორის მდებარეობს. ადრე ის ბუფეტი იყო, ახლა კი 

მას არავინ იყენებს. 

2.8. შენობის სტატუსი – გზა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 
ძეგლის სტატუსის მიღებამდე

პროცესი და პოლიტიკა

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობას 

ამჟამად ძეგლის სტატუსი აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს გე-

თის ფონდის ინიციატივის „შევინარჩუნოთ მე-20 საუკუნის მე-

მკვიდრეობა“ – (Keeping It Modern) ფარგლებში დაფინანსებუ-

ლი პროექტის „მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია 

და მდგრადი გამოყენება საქართველოში“ შედეგია. აღსანიშნა-

ვია, რომ მის გარდა თბილისში გვიანი საბჭოთა მოდერნიზმის 

სტილში დაპროექტებულ მხოლოდ ორ შენობას აქვს ძეგლის 

სტატუსი, რომელიც მათ 2007 წელს მიენიჭათ.

2019 წლის 27 მაისს, საქართველოს მთავრობის განკარგულე-

ბით25, თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

შენობას უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუ-

სი მიენიჭა. შენობის სამართლებრივი დაცვის სტატუსის მოპო-

ვებას წინ რამდენიმეწლიანი, ხანგრძლივი და გეგმაზომიერი 

პროცესი უძღოდა. 

2015 წელს თბილისის განვითარების ფონდმა თბილისის ისტო-

რიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის შე-

მუშავება დააფინანსა. საკვლევ არეალში მოექცა ვერის ბაღი, 

სადაც ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა მდე-

ბარეობს. საბოლოო დოკუმენტის თანახმად, შენობა ძეგლის 

სტატუსის მისანიჭებლად განსახილველ შენობათა სიაში შეი-

ტანეს. იმ ეტაპზე შენობამ სტატუსი ვერ მოიპოვა. 

2015 წელს რამდენიმე გამოფენისა და კვლევითი პროექტის 

ფარგლებში შენობით ქართველი კურატორი და მკვლევარი, 

ნინი ფალავანდიშვილი დაინტერესდა, რომელიც შენობის 

ისტორიის შესწავლას და მისი ფართო საზოგადოებისთვის წა-

რდგენას შეუდგა. სამუშაო პროცესში შენობაში რამდენჯერმე 

მოეწყო გამოფენა; ამასთან, ნინი ფალავანდიშვილი შენობის 

შესახებ საჯარო მოხსენებით წარდგა როგორც საქართველო-

ში, ისე მის ფარგლებს გარეთ26. 2018 წელს მან შენობის შესახებ 

მეკლდეურთა დარბაზი ალპური კლუბის ნაწილში. 2020. 

ფოტო: Pro Climbers

გამოსცა წიგნი „აღქმის ომი“27. ასევე მან მოამზადა შენობის 

სააღრიცხვო ბარათი, რომელიც საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა შე-

ნობისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვის 

თხოვნით (კანონის თანახმად, კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტის ან ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი წარმოადგენს დო-

კუმენტს, რომელშიც მოცემულია მისი იდენტიფიცირებისთვის 

აუცილებელი ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც დაერთვის ობი-

ექტისათვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ სამართლებ-

რივ აქტს).28 განაცხადი არ დაკმაყოფილდა, თუმცა მას არც 

უარყოფითი პასუხი მოჰყოლია. მცდელობა 2016-18 წლებშიც 

გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ წერილობით ეს არ და-

ფიქსირებულა, არაოფიციალურად ითქვა, რომ შენობა ისედაც 

დაცული იყო კანონით, რადგან იგი ძეგლის სტატუსის მქონე 

ბაღში მდებარეობს (ვერის ბაღი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გა-

შენდა და მას 2007 წლიდან ძეგლის სტატუსი აქვს). შენობა მა-

რთლაც განიხილებოდა ძეგლად და რეგულაციები, რომლებიც 

ბაღს ეხებოდა, მასზეც ვრცელდებოდა. მაგალითად, როდესაც 

ჭადრაკის ფედერაციამ, რომელსაც შენობის დიდი ნაწილი უკა-

ვია, ნაგებობის ფასადის განახლება გადაწყვიტა, მას ნებართვა 

დასჭირდა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ იმავე სახის 

სანებართვო დოკუმენტაცია მოითხოვა, როგორსაც ძეგლის 

შემთხვევაში მოითხოვდა. 

მიუხედავად ამისა, Keeping It Modern ინიციატივის ფარგ-

ლებში მომუშავე საპროექტო გუნდმა ჩათვალა, რომ უძრავ 

ძეგლად ინდივიდუალურად აღრიცხვა შენობის სამართლებ-

რივი დაცვის უფრო მყარ საფუძველს შექმნიდა. შესაბამისად, 

გადაწყდა შენობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით 

სააგენტოსთვის კიდევ ერთხელ მიმართვა. 2018 წლის ბოლოს 

სააგენტოს წარედგინა განაცხადი. პროცესი სტანდარტული 

პროცედურების29 მიხედვით წარიმართა, კერძოდ, სააგენტომ 

ინიციატივის შესათანხმებლად შეტყობინება გაუგზავნა თბი-

ლისის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომლის ბალანსზეც არის 

შენობა. პროცესი რამდენიმე თვე გაგრძელდა. იყო პერიოდი, 

როდესაც ჯგუფი სათანადო უკუკავშირს ვერ იღებდა, რის გა-

მოც გაჩნდა შიში, რომ სტატუსის მინიჭების პროცესი შეიძლება 

დაბლოკილიყო. განაცხადის შემდგომი მხარდაჭერის მიზნით, 

ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, მათ შო-

რის ნინი ფალავანდიშვილი, დაუკავშირდა შენობის გულშე-

მატკივრებს როგორც საქართველოში, ისე ფარგლებს გარეთ. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრს, თბილისის მერსა და თბილისის მუნიციპა-

ლიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელს 

27 ნინი ფალავანდიშვილი, „აღქმის ომი“, (თბილისი, 2018) გამოცემა ერთ ეგზემპლარად.
28 საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №3/175 ძეგლის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ფორმებისა და 

მათი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ, 2007 წლის 1 ოქტომბერი, მუხლი 3.1. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/73090?publication=0 ნანახია 2020 წლის 20 მაისს. 

29 კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, საქართველოს პარლამენტი, 2007 წლის 8 მაისი, მუხლი 15, პუნქტი 3, საქართველოს საკანონმდებ-
ლო მაცნე ttps://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15 ნანახია 2020 წლის 28 მაისს.

30 იქვე. თავი 6, მუხლები 22-24.

შენობის მნიშვნელობის შესახებ და მისთვის ძეგლის სტატუსის 

მინიჭების თხოვნით ოთხი მხარდამჭერი წერილი გაეგზავნა. 

წერილებს ხელს აწერდნენ დარგის პროფესიონალები და ორ-

განიზაციები, რომლებიც იცნობენ შენობას და გარკვეული კავ-

შირი ჰქონიათ მასთან. მათ შორის იყვნენ: შვეიცარიელი არ-

ქიტექტორი პიტერ ცუმტორი, ბრიუსელში მომუშავე მხატვარი 

დეივიდ ბერჟე, ვენის არქიტექტურული გამოფენის კურატორი 

პიტერ შტილერი და Docomomo-ს (მოდერნისტული შენობების, 

ღირსშესანიშნავი ადგილებისა და უბნების დოკუმენტაციისა 

და კონსერვაციის საერთაშორისო კომიტეტი) საქართველოს 

სექციის გენერალური მდივანი ნანო ზაზანაშვილი. 

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურისგან დადებითი 

პასუხის მიღებამ სააგენტოს პროცესის გაგრძელების შესაძ-

ლებლობა მისცა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ 

განაცხადი მხარდამჭერ წერილებთან ერთად სააგენტოს 

კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს და, კონკრეტულად, 

სტრატეგიული საკითხების განყოფილებას წარუდგინა. საბჭო 

სააგენტოს გენერალური დირექტორის საკონსულტაციო (სა-

თათბირო) ორგანოა და სხვადასხვა დარგობრივი სექციისგან 

შედგება. სტრატეგიული საკითხების სექცია, სხვა საკითხებთან 

ერთად, ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ გასცემს რეკომე-

ნდაციებს. საბჭოს მიერ განაცხადის დადებითად განხილვის 

შემდეგ პროცესმა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გადაინაცვლა, სადაც 

მომზადდა საქართველოს მთავრობის განკარგულების პრო-

ექტი. საკითხი მთავრობის მიერ განსახილველ საკითხთა დღის 

წესრიგში შეიტანეს. საქართველოს კანონმდებლობით, თბი-

ლისში შენობას ძეგლის სტატუსი მთავრობის განკარგულების 

საფუძველზე ენიჭება. ხუთთვიანი პროცესის შედეგად, შენობამ 

ძეგლის სტატუსი მიიღო. 

უძრავი ძეგლის სტატუსი გულისხმობს შენობის სამართლებრივ 

დაცვას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 

კანონის საფუძველზე; კანონში ჩამოყალიბებულია ძეგლის და-

ცვის, მისი მახასიათებლებისა და გარემოს დაცვის პრინციპები, 

რაც განაპირობებს მის ისტორიულ, მხატვრულ ან სხვა ღირებუ-

ლებას. კანონით ასევე რეგულირდება ძეგლის ისეთი დასაშვე-

ბი გამოყენება, რომელიც არ აზიანებს და საფრთხეს არ უქმნის 

მას, არ ამცირებს მის კულტურულ ან ისტორიულ ღირებულებას 

და არ იწვევს მისი ავთენტიკური ელემენტების ცვლილებას, არ 

აუარესებს მის აღქმას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 

აკრძალულია30 შენობაზე ნებისმიერი სახის სამუშაოს ჩატარება 

უნებართვოდ. 

https://www.mes.gov.ge/old/upload/editor/file/Brdzanebebi/2019/ivnisi/1238.pdf
https://www.mes.gov.ge/old/upload/editor/file/Brdzanebebi/2019/ivnisi/1238.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/73090?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/73090?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15
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3.1. შენობის ზოგადი აღწერა

არქიტექტურული დახასიათება 

ვერის ბაღის დახრილ რელიეფზე განთავსებული თბილისის 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა არქიტექტუ-

რული თვალსაზრისით ღიაობისა და გარემოსთან შერწყმის 

ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს. 

გეგმის მიხედვით, მართკუთხა ნაგებობა, ცოკოლის სართუ-

ლის ჩათვლით, 3-სართულიანია. ადგილმდებარეობის რელი-

ეფიდან გამომდინარე, სართულიანობა ფასადების მიხედვით 

განსხვავებულია: შენობა დასავლეთის მხრიდან ორსართუ-

ლიანია, ხოლო აღმოსავლეთის მხრიდან – სამსართულიანი. 

ნაგებობას აქვს ბრტყელი გადახურვა ღია ტერასით. 

შენობის არქიტექტურულ სახეს გარსშემოსავლელი კონსოლუ-

რი აივნები, აივნის სიღრმეში იატაკიდან ჭერამდე მოწყობილი 

დიდი ვიტრაჟები და ქვით მოპირკეთებული საფასადე კედლები 

განაპირობებს. სხვა ფასადებისგან განსხვავებით, შენობის და-

სავლეთი ფასადი აქცენტირებულია ქვის დეკორატიული კედ-

ლებით, რომელთაც გარდა არქიტექტურული დატვირთვისა, 

სიმბოლური მნიშვნელობაც გააჩნია. დეკორატიული კედლები 

ლაზიერის გვირგვინის ფორმის კვადრებით ჭადრაკისებურად 

არის აწყობილი. ფასადზე ლაზიერის გვირგვინის ფორმის ხაზ-

გასმა და ჭადრაკული წყობის გამოყენება ქალი მოჭადრაკის 

გამარჯვებებს უკავშირდება.

შენობის არქიტექტურულ კომპოზიციაში ჩრდილოეთით და 

სამხრეთით არსებული ბაზალტის ფილებით მოპირკეთებული 

რკინაბეტონის ორი კიბეა ჩართული. ეს კიბეები გარემოს რე-

ლიეფურ აგებულებას ერგება და ქვედა და ზედა ტერასებს ერ-

თმანეთთან აკავშირებს. 

შენობას მთელ პერიმეტრზე, ორივე სართულზე, გარსშემოსა-

ვლელი კონსოლური აივნები შემოუყვება, რომელთა დიდი ნა-

წილი დღეს ამოშენებულია. 

ექსტერიერი მოპირკეთებულია ადგილობრივი მასალით, კერ-

ძოდ: ცოკოლის სართულისთვის გამოყენებულია ბაზალტის 

ფილები, ხოლო ზედა ორი სართულისთვის – ქუთაისის ეკლა-

რის (კირქვა) ქვა. აივნისა და ტერასის იატაკზე ბაზალტის მა-

რთკუთხა ფილებია დაგებული. 

შენობის ორი ძირითადი სართულის შიდა სივრცე დაგეგმა-

რებულია 520 მაყურებელზე გათვლილი მთავარი დარბაზის 

შესავალი
წინამდებარე თავში სრულად არის აღწერილი შენობა და გა-

ანალიზებულია მისი ამჟამინდელი ფიზიკური მდგომარეობა; 

დეტალურად არის შესწავლილი დაზიანებები და მათი გამომ-

წვევი უარყოფითი მიზეზები. ამ თავში გაერთიანებულია მულ-

ტიდისციპლინური კვლევის შედეგები, რომლის ფარგლებშიც 

დეტალურად იქნა შესწავლილი და შეფასებული შენობის არ-

სებული მდგომარეობა და მომზადდა გრაფიკული დოკუმენტა-

ცია.

დოკუმენტის ამ ნაწილში შენობის ფიზიკური ქსოვილის მთლი-

ანობის შენარჩუნების კონტექსტში გაანალიზებულია მისი 

თითქმის 50-წლიანი არსებობის პერიოდი და ამ წლების გან-

მავლობაში განხორციელებული არქიტექტურული და ფუნქცი-

ური ცვლილებები. შენობის საჭიროებების კომპლექსურობი-

დან გამომდინარე, მულტიდისციპლინური კვლევა რამდენიმე 

მიმართულებით განხორციელდა. პირველ ეტაპზე მოძიებული 

და შესწავლილი იქნა საარქივო მასალები, მათ შორის შენობის 

თავდაპირველი და შემდგომში მცირედ შეცვლილი პროექტი, 

ფოტოარქივი და შენობასთან დაკავშირებული სხვა ისტორი-

ული მონაცემები. შესრულდა შენობის სრული არქიტექტურუ-

ლი ანაზომი, რამაც გამოავლინა გვიანი არქიტექტურული და 

კონსტრუქციული ცვლილებები. ვიზუალური დაკვირვების სა-

ფუძველზე შეფასდა შენობის კონსტრუქციული ელემენტების 

მდგრადობა და ამ კუთხით განისაზღვრა რისკები და საჭირო-

ებები; განხორციელდა სამშენებლო მასალის ლაბორატორიუ-

ლი კვლევა; შეფასდა შიდასაინჟინრო, საკომუნიკაციო ქსელის 

მდგრადობა და საიმედოობა. აღნიშნული კვლევების შედეგე-

ბის გაანალიზებამ შენობის განვითარების ისტორიის სრული 

სურათი წარმოგვიდგინა და გამოავლინა ის კონკრეტული სა-

ჭიროებები, რაც დგას როგორც შენობის, ისე მისი მოსარგებ-

ლეების წინაშე. 

თავი დაყოფილია სამ ნაწილად: თითოეულ ქვეთავში თემა-

ტურად განხილულია შენობის საკონსერვაციო მდგომარეობა-

სთან დაკავშირებული კონკრეტული ასპექტები. 

პირველ ქვეთავში შენობის უკლებლივ ყველა სივრცე და დე-

ტალია აღწერილი, მე-2 და მე-3 ქვეთავებში მოთხრობილია ამ 

სივრცეებისა და დეტალების ფიზიკური ცვლილებების ისტო-

რია, არსებული დაზიანებები და კონსერვაციის მართვის გეგმის 

კვლევით ნაწილში შესრულებული საინჟინრო კომუნიკაციების 

მდგრადობის შეფასების მოკლე ანალიზი.

სამხრეთ-დასავლეთი ფასადი. 2018 

სამხრეთი ფასადი. 2019 კონსოლური აივნები და ალუმინის ვიტრაჟული ფანჯრები

მთავარი დარბაზი. 2020დასავლეთით მდებარე გალერეა
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ქვის დეკორატიული კედელი დასავლეთ ფასადზე 
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ვზე, სცენის უკან არსებული სავენტილაციო შახტის მომიჯნავედ. 

შიდა სივრცის ჩრდილოეთ ნაწილის ორივე სართული, რომე-

ლიც თავდაპირველად დიდ, ნათელ ვესტიბიულს წარმოადგე-

ნდა, დღეს გადატიხრულია. 

პირველი და მეორე სართულები ერთმანეთთან დაკავშირებუ-

ლია ინტერიერის სამხრეთ-დასავლეთისა და ჩრდილო-დასა-

ვლეთის ნაწილში არსებული მარმარილოს ფილებით მოპირ-

კეთებული რკინაბეტონის მონოლითური ორი კიბით.

მეორე სართულიდან კი ერთ ღერძზე განლაგებული ორი ერთ-

მანეთის შემხვედრი კიბით ვხვდებით შენობის სახურავზე არ-

სებულ ტერასაზე, რომელიც მოიაზრებოდა საზაფხულო გამო-

ყენებისთვის (კაფე, ღია სათამაშო ტერასა). 

შენობის სართულების დამაკავშირებელი გარე და შიდა კიბეე-

ბის, ვესტიბიულებისა და აივნების თავდაპირველი განაწილება 

უზრუნველყოფდა ხალხთა დიდი და მცირე ჯგუფების ჰორიზო-

ნტალურ და ვერტიკალურ დაუბრკოლებელ მოძრაობას მთა-

მთავარი დარბაზი. 2020

აღმოსავლეთით მდებარე გალერეა. 2019 

მცირე სათამაშო დარბაზი შენობის სამხრეთ ნაწილში. 2019 

ბიბლიოთეკა. 2019 

ირგვლივ და დაყოფილია ორ ძირითად, ადმინისტრაციულ და 

ვიზიტორთა (საზოგადოებრივ) ზონებად.

მთავარი დარბაზის გარშემო, ორ სართულზე, თავდაპირველად 

ერთ დიდ, ნათელ სივრცედ წარმოდგენილი გალერეები და ვე-

სტიბიული დღეს სხვადასხვა ზომის სივრცეებადაა დაყოფილი. 

პირველი სართულის ეს ნაწილი უკავია სხვადასხვა დანიშნუ-

ლების ოფისებსა და სასწავლო ოთახებს, მეორე სართულზე კი 

მოწყობილია საბილიარდო. მთავარი დარბაზის სამხრეთით, 

პირველ სართულზე, განთავსებულია ჭადრაკის ფედერაციის 

ადმინისტრაციული სივრცე დამოუკიდებელი სველი წერტილე-

ბით. ხოლო მეორე სართულის ამავე ნაწილში – მცირე სათამა-

შო დარბაზი და ბიბლიოთეკა. ადმინისტრაციულ ზონაში სველი 

წერტილები ყველა სართულზე მოწყობილია ერთმანეთის თა-

კიბე შენობის ადმინისტრაციულ ზონაში. 2019 იატაკზე გრანიტის ფილების არარეგულარული წყობა. 

ადმინისტრაციული ზონა. 2018 

ტერასაზე ამავალი კიბე. 2019 სადახლოს მარმარილოს იატაკის რეგულარული წყობა. ვესტიბიული. 

2018 
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ვარი დარბაზის გარშემო. მოძრაობის ეს სქემა მოგვიანებით 

განხორციელებული ჩარევების გამო დღეს შეცვლილი და და-

რღვეულია. 

ცოკოლის სართულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში განთა-

ვსებულია ალპური კლუბის ადმინისტრაციის ოფისები, სამუზე-

უმო სივრცე და საცოცი დარბაზი, რომელსაც თავდაპირველად 

სააქტო და მცირე საპროექციო დარბაზის ფუნქცია ჰქონდა. 

საცოცი დარბაზის გვერდით, ცოკოლის სართულის ჩრდილოე-

თით არსებული სივრცეები უკავია ბილიარდის კლუბს, მასთან 

არსებულ ღია კაფესა და ტექნიკურ სივრცეებს. ღია კაფეს ძი-

რითადი სივრცე გადის ტერასაზე. შენობის დასავლეთით მდე-

ბარე ყოფილი ბუფეტის სივრცე კი დღეს უფუნქციოა.

ცოკოლის ნაწილში, დასავლეთით, ვხვდებით საცოცი დარბაზის 

სამეურნეო ოთახებსა და შენობის ტექნიკურ სივრცეებს (შენო-

ბის ამჟამინდელი ფუნქციური დანაწილება დეტალურად არის 

განხილული მეორე თავში – 2.7 „საკუთრება და გამოყენება“).

შენობის შიდა სივრცის ძირითადი კედლები და ჭერი სადად, 

გაჯის ხსნარით არის ნალესი და შეღებილია ზეთოვანი საღე-

ბავით. ვესტიბიულებსა და გალერეებში იატაკზე დაგებულია 

ადგილობრივი შავი მარმარილოს ფილები, ამავე ფილებით 

არის მოპირკეთებული შიდა კიბეებიც. ღია ფერის ბოლნი-

სის ტუფის ფილებით არის შემკული ვესტიბიულსა და გალე-

რეებში არსებული კოლონები და დეკორატიული ტიხრები. 

იატაკის, კიბისა და კოლონების პლინტუსებად გამოყენებუ-

ლია მარმარილო. შენობის ადმინისტრაციულ ნაწილში კიბის 

უჯრედის ბაქნის გარდა ორივე სართულის იატაკზე პარკეტია 

დაგებული. 

შენობის ძირითადი სივრცისგან ოდნავ განსხვავებული სუ-

რათი იკვეთება ცენტრალურ დარბაზში. აქ მოსაპირკეთებელ 

მასალებს შორის დომინირებს ხე, რომელიც გამოყენებულია 

ჭერის შესამკობად და კედლის მოძრავი ტიხრებისთვის. ძირი-

თადი კედლები, მსგავსად სხვა სივრცეებისა, აქაც შელესილია 

გაჯის ხსნარით და შეღებილია ზეთოვანი საღებავით. იატაკზე 

და კიბეებზე დაგებულია რბილი ხალიჩის ქსოვილი. 

კონსტრუქციული დახასიათება
ნაგებობა წარმოადგენს მონოლითურ, რკინაბეტონის კარკა-

სულ სტრუქტურას, რომელიც ნაშენია ანაკრები-ასაწყობი კონ-

სტრუქციით. შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქცია ჩასასობი 

ტიპის როსტვერკებითა და რანდ-კოჭებით შეკრული რკინა-

ბეტონის ხიმინჯებითაა დაკავშირებული გრუნტთან, რომელიც 

მტკიცე კლდოვან ქანს წარმოადგენს. 

შენობის მიწის ზევით არსებული კონსტრუქციის რკინაბეტონის 

სვეტები ერთმანეთთან დაკავშირებულია რიგელებით, რომ-

ლებიც სართულშუა გადახურვის სისქის (33 სმ) რკინაბეტონის 

მონოლითურ კონსტრუქციას წარმოადგენს. ეს გადაწყვეტა 

მშენებლობის პერიოდისთვის ერთგვარი სიახლე იყო. რიგე-

ლების სისქის შემცირებით ინტერიერში ჭერის სიბრტყის ერთი-

ანობა და სართულის სიმაღლის ოპტიმალური ნიშნული იქნა 

მიღწეული, ამავდროულად ეს ფასადზე ვიტრაჟული შემინვის 

იატაკიდან ჭერამდე მოწყობის საშუალებას იძლეოდა. 

ნაგებობის მონოლითური კარკასის შემავსებლად და სივრცე-

ების გასატიხრად სხვადასხვა სამშენებლო მასალაა გამოყენე-

ბული, ესენია: სილიკატური აგურის წყობა და წინასწარ დამზა-

დებული პემზაბეტონის ფილები. 

შენობის სართულშუა გადახურვა, კონსტრუქციული დატ-

ვირთვისა და მდგრადობის საჭიროებიდან გამომდინარე, სამი 

ტიპისაა. ერთ შემთხვევაში გამოყენებულია ხშირმალიანი, 

წვრილმარცვლოვანი მონოლითური შლაკბლოკები, მეორე 

შემთხვევაში, სართულშუა გადახურვა მოწყობილია რკინაბე-

ტონის ღრუტანიანი ფილებით. ამ ორი სისტემისგან განსხვა-

ვებულია მთავარი დარბაზის ჭერის გადახურვა, რომელიც 

21-მეტრიან ლითონის ფერმებზე დაყრდნობილ ანაკრებ რკი-

ნაბეტონის კონსტრუქციას წარმოადგენს. 

სართულშუა გადახურვებში, ყველა შემთხვევაში მოწყობილია 

საიზოლაციო ფენები, რომელიც მოპირკეთებულია სხვადასხვა 

სახის იატაკის ფენილით. გადახურვის იზოლაციისათვის გამო-

ყენებულია პემზის ნაყარი ასფალტის ფენითა და რუბეროიდის 

იზოლაციით. 

კონსტრუქციებისთვის გამოყენებული სამშენებლო მასალე-

ბი, როგორც ეს დამახასიათებელია მშენებლობის პერიოდი-

სათვის, ძირითადად მზა, წინასწარ შეკრულ კონსტრუქციულ 

დეტალებს წარმოადგეს, სადაც მაკავშირებელი არის ცემენტი 

და ფოლადის არმირება, შემავსებელი კი – სხვადასხვა ზომის 

გრანულოვანი ღორღი და ქვიშა. 

შენობის საინჟინრო კვლევის (იხ: დანართი №1 შენობის საინ-

ჟინრო კვლევა) შედეგად გამოვლინდა, რომ ამ დროისათვის 

შენობა კონსტრუქციულად საკმარისად მდგრადია, არ საჭირო-

ებს კონსტრუქციული და მზიდი ელემენტების გაძლიერებას ან 

სხვა მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ჩარევებს. კონსერვაციის 

მართვის გეგმის კვლევითი ნაწილის ფარგლებში ჩატარებული 

საინჟინრო კვლევის მიხედვით, შენობის კონსტრუქციაზე ნეგა-

ტიურად მოქმედ ფაქტორად განისაზღვრა გვიანი ჩაშენებები 

და არამზიდი, სილიკატური აგურის კედლების არასტაბილური 

მდგომარეობა. 

სართულშუა გადახურვის ტიპები.  

შეთანხმებული პროექტი. 1965.  

საქართველოს ეროვნული არქივი 

ფასადის ფრაგმენტი. 

შეთანხმებული პროექტი. 1965.  

საქართველოს ეროვნული არქივი 
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დეკორატიული ელემენტები, ავეჯი და მცირე არქიტექტურული ფორმები 
თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი ლოგიკური 

არქიტექტურული გადაწყვეტით, მინის და სადა ზედაპირების 

სიუხვის ხარჯზე ტიპური მოდერნისტული შენობაა. მიუხედა-

ვად ამისა, მისი გარემო თბილი და მიმზიდველია, რაც განპი-

რობებულია ინტერიერში სპეციალურად მისთვის შექმნილი 

სიმბოლური დატვირთვის მქონე დეკორატიული ელემენტების 

გამოყენებით. შენობის ინტერიერი, რომლის მხატვრულ-არქი-

ტექტურული იდეის მთავარ კონცეფციას გარემოსთან კავშირი 

წარმოადგენდა, დეკორის სადა, მაგრამ ღრმა სიმბოლური 

მნიშვნელობის ელემენტებით არის გაფორმებული. 

გარემოსთან კავშირის იდეის განხორციელება ავტორებმა 

ოსტატურად შეძლეს ინტერიერის პერიმეტრის ფართო, ბაღის 

მხარეს გახსნილი ღიობების საშუალებით, რაც აძლიერებს გა-

რემოსთან სიახლოვის განცდას და იძლევა პარკთან ვიზუალუ-

რი კომუნიკაციისა და ინტერიერში ბუნებრივი განათება-განია-

ვების არსებობის საშუალებას. 

მშენებლობის პერიოდისთვის დამახასიათებელი სადა, ხალ-

ვათი და ფართო სივრცეებიანი ინტერიერი დეკორის ელემე-

ნტებით ზედმეტად არ არის დატვირთული. მისი საერთო მხა-

ტვრული სახე ჩამოყალიბებულია ორი მასალის კომბინაციით 

შექმნილი დეტალებით და შენობის აშენების მთავარი იდეით 

გამსჭვალული საჭადრაკო თემატური კომპოზიციებით შემკუ-

ლი აქცენტირებული, დეკორატიული ელემენტებით, რომელთა 

დიდი ნაწილი კონცენტრირებულია მთავარი დარბაზისა და 

გვერდითი გალერეების სივრცეებში. 

ამ დეტალებს, გარდა მხატვრული მორთულობისა, კონკრეტუ-

ლი ფუნქციური დატვირთვაც აქვთ და შენობის განუყოფელ და 

ძალზე ღირებულ ნაწილებად გვევლინებიან.

გამოყენებულია ქვაზე კვეთისა და ხეზე ჭრის მხატვრული და-

მუშავების ხერხები და მეთოდები. 

საჭადრაკო მაგიდა. 2016.  

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე 

ქვის დეკორატიული ელემენტები
ქვაში შესრულებული მხატვრული დეტალები გვხვდება რო-

გორც შენობის ინტერიერში, ისე ექსტერიერში. ასეთია დასა-

ვლეთ ფასადზე არსებული ქვის დეკორატიული კედელი, რო-

მელიც აწყობილია ჭადრაკისებურად დაწყობილი, კირქვაში 

გამოთლილი ლაზიერის გვირგვინის ფორმის ქვებით. გვირ-

გვინის ფორმის ქვებს შორის ჰორიზონტალურად არის გან-

ლაგებული კირქვის ფილები, რომლებიც ერთმანეთს ცემენტის 

ხსნარით უკავშირდება. ქვის მასიური გვირგვინები ელექტ-

როხელსაწყოთია გამოჭრილი. მათი ზედაპირი სუფთად არის 

დამუშავებული, თუმცა ეტყობა მულტიფუნქციური ქვის ელექტ-

როსაჭრელის კვალიც. ფასადზე ამ ფორმის ქვის დეკორატიუ-

ლი კედლის განთავსებით კიდევ ერთხელ ხაზგასმული და აქ-

ცენტირებულია ჭადრაკის თემატიკა და შენობის აგების მიზეზი, 

რომელიც ქალი მოჭადრაკის წარმატებას უკავშირდება. 

ინტერიერში დეკორატიულად დამუშავებული ქვა სამ ადგი-

ლას გვხვდება, ესენია: ქვის ნაკვეთი ფილებით მოპირკეთებუ-

ლი ტიხარი, რომელიც განთავსებულია ცოკოლის სართულის 

მთავარ შესასვლელში, დანარჩენი ორი კი – მეორე სართულის 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ გალერეების ნაწილში, შენობის 

ადმინისტრაციული და საჯარო სივრცეების ერთმანეთისგან 

გასამიჯნ ადგილას. ტიხრები ბოლნისის ტუფის არათანაბარი 

ზომის ფილებით არის მოპირკეთებული, რომელთა ზედაპირზე 

ჭადრაკის ფიგურების გრაფიკული და სიმბოლური ნახატებით 

აწყობილი კომპოზიციებია წარმოდგენილი.

მხატვრულად დამუშავებული ქვის ფილებით მოპირკეთებული ტიხარი 

ცოკოლის სართულის ვესტიბიულში. 2016 

მოსაპირკეთებელი ქვის ფილაზე გრაფიკული ნახატი სწორ-

ხაზოვანი, ერთგვარად ხისტი ჭრით არის ნაკვეთი. რელიეფის 

ფორმების სიღრმე 1 სმ-ს არ აღემატება და თითქმის ყველგან 

თანაბარი ზომისაა. ფილის ზედაპირის მხატვრული ფაქტურა 

ორი ტიპის დამუშავებით არის მიღწეული, ერთ შემთხვევა-

ში ქვა სუფთად ნათალია, მეორე შემთხვევაში ქვის უხეში და 

ფაქტურული კვეთა შუქჩრდილის ეფექტით მეტ მხატვრულობა-

სა და სიცოცხლეს სძენს ქვაში ნაკვეთ კომპოზიციას. ქვის მხა-

ტვრულ ეფექტს ამძაფრებს მისი სპეციფიკური სტრუქტურა და 

ზედაპირზე არსებული რკინით მდიდარი პატინის არსებობაც.

ქვის დასამუშავებლად გამოყენებულია ორი ტიპის ქვის სათ-

ლელი ხელსაწყო, ორკბილიანი და ერთკბილა ფართოპირიანი 

სატეხები. ქვის ზედაპირს ეტყობა ელექტროსაჭრელის კვალიც.

აღსანიშნავია, რომ ქვის ამგვარი დამუშავების სტილი უფრო 

მეტად ხეზე კვეთისთვის არის დამახასიათებელი. 

ინტერიერი, ქვის მხატვრულად დამუშავებული ფილებით 

მოპირკეთებული კედელი. აღმოსავლეთი გალერეა. 2016.  

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე

ინტერიერი, ქვის მხატვრულად დამუშავებული ფილებით 

მოპირკეთებული კედელი. დასავლეთი გალერეა. 2016.  

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე

მხატვრულად დამუშავებული ქვის ფილებით მოპირკეთებული კედლის 

დეტალი. 2020 



თავი 3: შენობის აღწერა და ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება

88 89

ხის დეკორატიული ელემენტები
ინტერიერში მცირე რაოდენობის მონუმენტური დეკორატიული 

ელემენტია გამოყენებული, რაც სივრცის აღქმას მეტად მასშტა-

ბურს ხდის. ეს დეტალები თავიანთი ზომით მორგებულია კონ-

კრეტულ სივრცეებს. მსგავსად ქვაში შესრულებული დეკორისა, 

ხის ნაკეთობების ზედაპირებიც დამუშავებულია მხატვრულად 

და გაფორმებულია ჭადრაკის მოტივებით. 

დეკორატიული დეტალები ძირითადად კონცენტრირებულია 

მთავარი დარბაზისა და ვესტიბიულის სივრცეებში, გარკვეული 

ელემენტები გვხვდება ცოკოლის სართულზეც. ხის ნაკეთობები 

მხატვრული დამუშავების სხვადასხვა ტექნიკით არის შესრუ-

ლებული. ვხვდებით როგორც მასიურ, ასევე დაპრესილ ხეს და 

ფანერას, რომელთა ზედაპირები ხეზე კვეთისა და მარკეტრის 

ტექნიკით არის დამუშავებული. 

მთავარ დარბაზში, რომელიც აშენებისთანავე შენობის მთა-

ვარ ფუნქციურ სივრცეს წარმოადგენდა და გათვლილი იყო 

საჭადრაკო ღონისძიებებისა და ჩემპიონატების გასამართად, 

შენობის შიდა სივრცის დიზაინის კონცეფცია ყველაზე კარგად 

იგრძნობა. აქ ვხვდებით ხის დეკორატიული პანელებით აწყო-

ბილ ჭერს (პანელების განლაგებით მიღწეულია შუქჩრდილის 

ეფექტი), რომელიც ჭადრაკის დაფის იმიტაციას ქმნის.

მთავარი დარბაზის დეკორის მნიშვნელოვანი ელემენტია ორ-

მხრივი, მონუმენტური მოძრავი პანელები, რომლებიც მთა-

ვარი დარბაზისა და გვერდითა გალერეების გამყოფ ტიხრებს 

წარმოადგენს. ამ მოძრავი ტიხრების საშუალებით მთავარი 

დარბაზის სივრცე იხსნება გვერდითა გალერეებში. ორმხრივი 

პანელები სხვადასხვა ზომის მართკუთხა ფანერებისგან არის 

აწყობილი და მეტალის ლურსმნებით მიმაგრებულია ხის მყარ 

საფუძველზე. ფანერების ზედაპირზე ორივე მხრიდან (მთავარი 

დარბაზისა და გალერეების) მარკეტრის ტექნიკით ჭადრაკის 

თემატიკაზე შესრულებული გრაფიკული ნახატებია წარმოდგე-

ნილი. პანელების სპეციალური მეტალის ამწე კონსტრუქცია ამ 

დროისათვის ამორტიზებულია. ასევე მეტალისაა კონსტრუქცი-

ის ტროსებიც.

ხეზე კვეთით დამუშავებული მონუმენტური პანოა წარმოდგე-

ნილი მთავარი დარბაზის ცენტრალური შესასვლელის მო-

მრგვალებულ კედელზე. აქაც, მსგავსად სხვა დეკორატიული 

ელემენტებისა, გვხვდება საჭადრაკო თემატური სიმბოლოებით 

გაფორმებული კომპოზიციები. ხის მონუმენტური პანო სხვადა-

სხვა ზომის სქელი ფიცრებით არის აწყობილი და კედელზე 

მეტალის ლურსმნებითაა მიმაგრებული. პანოს ზედაპირი ხეზე 

ღრმა ჭრის ტექნიკით არის დამუშავებული. 

ვერტიკალურად მოძრავი, მარკეტრის ტექნიკით შესრულებული, გასაშლელი პანელები. 2018

მთავარი დარბაზი, ვერტიკალურად მოძრავი მარკეტრის ტექნიკით შესრულებული პანელები. 2018. 

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე

ვერტიკალურად მოძრავი მარკეტრის ტექნიკით შესრულებული 

პანელები. 2019

ხეზე კვეთით დამუშავებული მონუმენტური პანო. 2019 

ხეზე კვეთით დამუშავებული მონუმენტური პანო. 2016

მთავარი დარბაზის ჭერი. 2019 
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აღმოსავლეთი ფასადი ჩარევამდე. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

აღმოსავლეთი ფასადი. 2020

3.2.1. ცვლილებები და ჩარევები მე-20 საუკუნეში
შენობის მძიმე ფიზიკური ისტორიის შედეგად, ინტერიერისა და 

ექსტერიერის თავდაპირველი სახე შეცვლილია. ცვლილებები 

განსაკუთრებით დრამატულია ინტერიერში, სადაც გეგმარების 

საწყისი იდეა, გარემოსთან გახსნილობისა და ღიაობის, ასევე 

ექსტერიერსა და ინტერიერს შორის კავშირი დარღვეულია. 

თავდაპირველი გეგმარების და საერთო არქიტექტურული 

კონცეფციის ცვლილებები ძირითადად უკავშირდება გვიანი 

პერიოდის ჩარევებს და სივრცეების ფუნქციურ გადაკეთებას, 

რაც მოსარგებლეებისთვის ფუნქციური გადაგეგმარებით, და-

მატებითი შემოსავლისა და ახალი საჭიროებების გაჩენით არის 

გამოწვეული. 

90-იანი წლების ბოლოდან შენობის ფუნქციის ნაწილობრივმა 

ცვლილებამ და მასში სხვა, ახალი ადმინისტრაციული ერთე-

ულების შემოსვლამ ინტერიერში იზოლირებული სივრცეების 

არსებობის საჭიროება წარმოშვა. შენობის კონსტრუქციული 

სისტემა ფართო ღიობების, კონსოლურად გადმოსული გახსნი-

ლი, გარსშემოსავლელი აივნების და ინტერიერში დიდი ზომის 

საჯარო სივრცის მოწყობის საშუალებას იძლეოდა. ყოველივე 

ეს შიდა გეგმარების მარტივად გადაკეთებისა და დიდი, გახს-

ნილი სივრცეების დაყოფის საფუძველიც გახდა. აღნიშნულმა, 

სამწუხაროდ, მოსარგებლეებს არაადეკვატური ჩარევის შესაძ-

ლებლობა მისცა და შენობის ფიზიკური ქსოვილის მნიშვნელო-

ვანი დაზიანება გამოიწვია.

შენობაში ახალი ფუნქციური ერთეულების შემოსვლის გამო 

შიდა სივრცეში ეტაპობრივად განხორციელდა სხვადასხვა სა-

ხის შეუსაბამო ჩარევები, კერძოდ: ორივე სართულზე გადაიტი-

ხრა და რამდენიმე ინდივიდუალურ სივრცედ დაიყო მთავარი 

დარბაზის გარშემო არსებული ფართო გალერეა; მეორე სა-

რთულზე მსუბუქი კონსტრუქციით ამოიქოლა დიდი ვიტრაჟუ-

ლი ფანჯრები და ვესტიბიული იზოლირებულ იქნა გვერდითა 

გალერეებისგან. ზოგ ადგილას შეიმინა ან/და ამოშენდა აივნის 

ნაწილები, რის ხარჯზეც გაფართოვდა შიდა სივრცეები. 

3.2. ცვლილებებისა და ჩარევების ისტორია 
ამ ქვეთავში თავმოყრილია ის შეუსაბამო ჩარევეები, რომელ-

თა შედეგადაც ათწლეულების განმავლობაში იცვლებოდა და 

ზიანდებოდა შენობის ფიზიკური ქსოვილი. მაშინ, როდესაც 

ძირითადი დანაკარგები და უხეში დანამატები მე-20 საუკუ-

ნის ბოლო ათწლეულს უკავშირდება, დაუგეგმავმა და გაუმა-

რთლებელმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა, რომელიც ბოლო 

დროს განხორციელდა, ნაწილობრივ ასევე არ გაითვალისწინა 

შენობის მასალისა და ფიზიკური ქსოვილის ავთენტიკურობა. 

ორივე პერიოდის ჩარევები ქვემოთ არის დეტალურად აღწე-

რილი. 

მარკეტრის ტექნიკით იყო შესრულებული გვერდითა გალე-

რეების კედლებზე დაკიდებული შედარებით მცირე ზომის პა-

ნოებიც, რომელთაგან ამ დრომდე მხოლოდ ერთმა მოაღწია 

(უცნობია, სულ რამდენი იყო). ეს უკანასკნელი პირველ სა-

რთულზე, მთავარი დარბაზის შესასვლელ სივრცეშია განთავ-

სებული. 

სხვა ფუნქციური და დეკორატიული 
ელემენტები (აქსესუარები და გარნიტურა)

ინტერიერის დეკორატიული ელემენტების დახასიათებისას 

აღსანიშნავია სხვა არქიტექტურული თუ ფუნქციური ელემე-

ნტებიც, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ შენობის 

შიდა სივრცის საერთო მხატვრულ გადაწყვეტაში და კარგად 

ასახავენ როგორც არქიტექტორის ხედვას, ასევე არქიტექტუ-

რული სტილისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშნებს. 

ეს დეტალებია: აივნის გარე და შიდა კიბის მეტალის მოაჯირი, 

გვერდითა გალერეების კერამიკული და მთავარი დარბაზის 

ალუმინის სანათები, მთავარი დარბაზის სკამების ნუმერაცი-

ისთვის გამოყენებული დაბეჭდილი მეტალის ფირფიტები და 

თანადროული ავეჯი, რომელიც სპეციალურად ამ კონკრეტული 

შენობის ინტერიერისთვის შეიქმნა. 

მთავარი დარბაზის სცენის ალუმინის სანათები. 2019

კერამიკული სანათები. 2018 

მთავარი დარბაზის სავარძლები. 2019 

აღმოსავლეთი ფასადი.  

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე
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პირველი სართული, აღმოსავლეთით მდებარე გალერეა 

ცვლილებებამდე. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

პირველი სართული, აღმოსავლეთით მდებარე გალერეა. 2020

ინტერიერის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე კიბე ცვლილებამდე. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

ინტერიერის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე კიბე. 2020 

პირველი სართული 

გეგმარების მკვეთრი ცვლილება და სივრცის არაადეკვატური 

გამოყენება შენობის პირველ სართულზე მკაფიოდ შესამჩნე-

ვია. ეს ცვლილება უკავშირდება ცენტრალური ვესტიბიული-

სა და გვერდითა გალერეების სივრცის დაყოფას სხვადასხვა 

ახალი ფუნქციის მქონე ინდივიდუალურ ოთახად. 

პირველი სართულის აღმოსავლეთ ნაწილში ყოფილი ღია 

და ფართო დერეფანი დღეს გადატიხრული და დაყოფილია 6 

სხვადასხვა ზომის საოფისე სივრცედ. ამ მიზეზით შეცვლილია 

თავდაპირველი სველი წერტილების ადგილმდებარეობა და 

განაწილება. გაუქმებულია ვიზიტორთა ზონაში არსებული მეო-

რე სანკვანძიც და გამოყენებულია დამხმარე სათავსოდ. 

სივრცის გადატიხვრისთვის გამოყენებულია როგორც მსუბუქი 

კონსტრუქციის, ასევე აგურის ტიხრები. 

აღნიშნულმა ჩარევებმა განაპირობა შიდასაინჟინრო ქსელის 

ნაწილობრივი გადაგეგმარებაც და ახალი ელექტრო, საკანა-

ლიზაციო და სავენტილაციო ქსელის გაჩენაც, რაც ასევე უარ-

ყო ფი თად აისახა ინტერიერის ჩამოყალიბებულ არქიტექტუ-

რულ სახეზე. 

გარდა აღნიშნულისა, ფიზიკურად დაზიანდა, ზოგან კი დაი-

კარგა ღირებული დეკორის ელემენტები. დაირღვა ინტერიე-

რის გახსნილი სივრცის აღქმა და მოძრაობის თავდაპირველი 

ტრაექტორია, რაც არეგულირებდა მთავარი დარბაზის სტუმ-

რების, მოთამაშეებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლე-

ბის შეუფერხებელ წვდომას ინტერიერის ყველა სივრცესთან. 

ცოკოლის სართული 

ცოკოლის სართულზე შიდა გეგმარების მნიშვნელოვანი ცვლი-

ლება, სივრცეების გადატიხვრა და მზიდი კედლების მოშლა არ 

მომხდარა. აქ მეტ-ნაკლებად შენარჩუნებულია სივრცის თავ-

და პირ ველი ორგანიზება, თუმცა შეცვლილია მათი ფუნქციური 

განაწილება, კერძოდ:

 • ცოკოლის სართულის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც და-

გეგმარებული იყო სააქტო დარბაზი, ალპინისტებისა და 

მეკლდეურებისათვის მოწყობილია საცოცი დარბაზი, ხოლო 

დარბაზის ტექნიკური ოთახები გამოყენებულია ინვენტარის 

საწყობად და სველ წერტილებად;

 • თავდაპირველად მუზეუმისთვის განსაზღვრული სივრცე, 

რომელიც უკავშირდებოდა ბუფეტს და ღია დერეფნისგან 

ხის დეკორატიული შირმით იყო გამოყოფილი, დღეს ყველა 

მხრიდან ჩაკეტილია და მასში მხოლოდ ერთი შესასვლელით 

ვხვდებით. მსუბუქი კონსტრუქციის ტიხრებით ამოქოლილია 

შენობის ამ ნაწილში განთავსებული დიდი ფანჯრებიც; 

 • შენობის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ბუფეტისა და სა-

მანქანო განყოფილების ადგილას, განთავსებულია ბილია-

რდის კლუბი, რომელიც შენობაში 2000 წლიდან არსებობს;

 • ჩრდილო-აღმოსავლეთით არსებული კაფესთვის გათვა-

ლისწინებული სივრცე კი ამ დროისათვის გამოუყენებელია. 
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მეორე სართულის ჩრდილოეთი გალერეა ცვლილებებამდე. 

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

მეორე სართულის ჩრდილოეთი გალერეა. 2020

ჩრდილოეთი გალერეა პირველ სართულზე, ცვლილებებამდე.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

ჩრდილოეთი გალერეა პირველ სართულზე. 2020

ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე კიბე დანგრევამდე.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი 

შენობის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილი, სადაც მდებარეობდა კიბე. 

2020 

მეორე სართული, აღმოსავლეთი გალერეა ცვლილებებამდე.  

ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

მეორე სართული, აღმოსავლეთი გალერეა. 2020

მეორე სართული

პირველი სართულის მსგავსი ცვლილებები მეორე სართულ-

საც შეეხო. დიდი და ნათელი ცენტრალური ვესტიბიული გადა-

იტიხრა და ახალი ფუნქციით დაიტვირთა. მთავარი დარბაზის 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ გალერეებში მოეწყო ჭადრაკის 

სათამაშო და სამეცადინო ოთახები. 

შენობაში თავდაპირველად არსებული სველი წერტილების 

მოცულობა და რაოდენობა გაიზარდა ცენტრალური დარბაზის 

სცენის სამხრეთ ნაწილში არსებული სავენტილაციო შახტების 

ხარჯზე, რის გამოც შახტების ნაწილი ჩაიკეტა და ფუნქციურად 

გაუქმდა. შიდა სივრცეების გაფართოების გამო მოხდა შენობის 

გარსშემოსავლელი აივნის ფართების ათვისება, რასაც შეეწი-

რა არსებული ალუმინის კარ-ფანჯრის ნაწილიც.

შეუსაბამო და არათავსებადი ქმედებები განხორციელდა ინტე-

რიერში არსებულ არქიტექტურულ დეტალებთან მიმართები-

თაც. არაადეკვატურმა ჩარევებმა მნიშვნელოვანი ფიზიკური 

და მექანიკური ზიანი მიაყენა არქიტექტურულ და მხატვრულ 

დეტალებს. ამ ტიპის ინტერვენცია განხორციელდა დღევანდე-

ლი საბილიარდოს სივრცეში არსებული სვეტების მოპირკეთე-

ბაზე, რომელიც სხვადასხვა ბაზაზე დამზადებული, სხვადასხვა 

ფერის საღებავით რამდენჯერმე გადაიღება. 

საბილიარდოს სივრცეში არსებულ ხის მხატვრულად დამუშა-

ვებულ პანოზე განთავსდა ბილიარდის კიის შესანახი მოწყობი-

ლობები, გათბობისა და განიავების მასიური მილები და სხვა-

დასხვა ტიპის საკიდი. 
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აღმოსავლეთი ფასადი. 2016. 

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე

ფოტო რუსული გზამკვლევიდან საქართველოს შესახებ (საქართველო 

– Грузия, გამომცემლობა: ПЛАНЕТА, 1983)

მეორე სართული

მეორე სართულზე საბილიარდოს დარბაზის გაფართოების 

მიზნით შიდა სივრცეს დაემატა აივნის მთელი პერიმეტრი, რის 

გამოც შენობის გარსშემოსავლელი აივანი გადაიკეტა. ასევე 

ამოშენდა აღმოსავლეთის აივნის ჩრდილოეთი კუთხე და ეს 

სივრცეც მიემატა საბილიარდოს. 

აღნიშნულის გარდა, შენობის დასავლეთით გადატიხრული გა-

ლერეის ხარჯზე გაჩნდა ინდივიდუალური სათამაშო ოთახი. 

ყოფილი ვესტიბიულის და აწ უკვე საბილიარდოს ინტერიერის 

სამხრეთის კედელზე თავდაპირველად არსებული მთავარი 

დარბაზის შესასვლელი ღიობები გაუქმებულია და ამ სივრცე-

ებში მცირე ზომის სველი წერტილებია მოწყობილი.

დანამატები
ზემოთ განხილული ცვლილებების შედეგად, როგორც ინტე-

რიერში, ასევე ექსტერიერში გაჩნდა ახლად დამატებული მო-

ცულობები და არქიტექტურული ელემენტები. ეს დანამატები 

ართულებს შენობის მთლიანობის აღქმას, არღვევს რა მის 

როგორც სილუეტს, ისე ინტერიერის სივრცის გახსნილობას. 

ცოკოლის სართული 

შენობის ჩრდილოეთით ღია კაფეს მოწყობის მიზნით ამოშე-

ნდა პირველი სართულის კიბის ქვეშ არსებული სივრცე, რო-

მელიც მოგვიანებით შენობის ტერასის ხარჯზე კიდევ უფრო გა-

ფართოვდა და მეტალის მსუბუქი კონსტრუქციის გამოყენებით 

გადაიხურა. ამ კაფემ სრულად აითვისა შენობის გარსშემოსა-

ვლელი ტერასის ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე და ჩაკეტა 

ხედი ბაღზე. 

პირველი სართული

შიდა სივრცის გაფართოების მიზნით ამოშენდა პირველი სა-

რთულის ჩრდილოეთის აივანი მთელ სიგრძეზე, სადაც ჭადრა-

კის აკადემიისა და ევროპის საჭადრაკო ფედერაციის ოფისები 

განთავსდა. 
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დანაკარგები

31 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განმარტავს, როგორც „ძეგლის სახურავის (სა-
ბურველის) საფარისა (ყავარი, კრამიტი, ლორფინი და სხვ.) და სარინელების შეკეთებას, გამოცვლას ან/და დამონტაჟებას მზიდი კონსტრუქციული 
ნაწილების ცვლილების გარეშე“. მუხლი 49, 4 (1) მაისი, 2007 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15 საქართველოს საკანონ-
მდებლო მაცნე (ნანახია 02.09.2020) 

წლების განმავლობაში შენობაში განვითარებულ მოვლენებს, 

მრავალგზის გადაკეთებას და სივრცეების ფუნქციურ ცვლილე-

ბებს ბევრი არქიტექტურული და მხატვრული დეტალი შეეწირა. 

არქიტექტურული დეტალების დაკარგვისა და განადგურების 

მიზეზი ზოგ შემთხვევაში კონკრეტული სივრცის არასწორი ექ-

სპლუატაცია გახდა, ზოგჯერ კი ასეთი დეტალების მხატვრული 

ღირებულება არასწორად იქნა შეფასებული და გააზრებული.

შენობის მხატვრული ელემენტების დანაკარგების იდენტიფი-

ცირება ძირითადად ინტერიერის ისტორიული ფოტო და გრა-

ფიკული მასალის მეშვეობით მოხერხდა. 

შიდა სივრცის გეგმარებისა და ფუნქციურ ცვლილებას შეეწირა 

ინტერიერში მაყურებელთათვის აშენებული ორი თავდაპირვე-

ლი კიბის ნაწილები, რომელთაგან დღემდე მხოლოდ შენობის 

ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე კიბის (პირველიდან მეორე 

სართულზე ასასვლელი) ორმა მარშმა მოაღწია, ჩრდილო- 

აღმოსავლეთით მდებარე კიბე კი სრულად მოშლილია. ამ კი-

ბის მარშების ადგილას სართულშუა გადახურვები და სივრცეე-

ბის გამყოფი ტიხრები მოეწყო. 

ინტერიერში ცოკოლის სართულიდან მეორე სართულამდე 

ორი კიბით იყო შესაძლებელი მოხვედრა – შენობის ჩრდილო-

-დასავლეთით (ვიზიტორთა ზონა), რომლის ცოკოლის ნაწი-

ლიც მოიშალა და სამხრეთ-დასავლეთით (ადმინისტრაციული 

ზონა), რომლის ცოკოლის სართულთან კავშირი ამოიქოლა. 

ამ მიზეზით დღეს პრაქტიკულად გაუქმებულია შიდა კავშირი 

ცოკოლისა და ზედა ორ სართულს შორის. გაურკვეველ ვი-

თარებაში დაიკარგა ცოკოლის სართულის ხის დისკოების-

გან შემდგარი დეკორატიული შირმა, რომელიც განთავსებუ-

ლი იყო ახლანდელი მუზეუმის ნაწილში და ერთმანეთისგან 

სიმბოლურად მიჯნავდა ბუფეტისა და მუზეუმის სივრცეებს. 

ამ სივრცეშივე იყო ბუხარიც, რომელიც ასევე გაუქმებულია. 

ცოკოლის სართულზე დაკარგულია ცენტრალური გათბობის 

რადიატორების ხის ცხაურებიც, ჩვენამდე არ მოუღწევია არც 

ამავე სართულზე არსებული კაფეს ხის მხატვრულად დამუშა-

ვებულ დეკორატიულ პანოს და ხის მასალით გაწყობილ ბარის 

დახლს. დაკარგულია პირველი სართულის გალერეების მარ-

კეტრის ტექნიკით შესრულებული დეკორატიული მონუმენტუ-

რი პანელებიც, რომლებიც პირველი სართულის გალერეის 

ერთადერთ დეკორატიულ ელემენტს წარმოადგენდა. აღარ 

არსებობს თავდაპირველად სცენის განათებისთვის არსებული 

ტექნიკური და კინოსაპროექციო აღჭურვილობაც. 

3.2.2. ცვლილებები და ჩარევები 21-ე საუკუნეში

2016-2018 წლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

2016 წელს ააიპ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის დაკვე-

თით თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სა-

მსახურის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს შესა-

თანხმებლად წარედგინა ქ. თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და 

ალპური კლუბის შენობის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოე-

ბის პროექტი31 (განაცხადის № AR1389240, ბრძანება № 2544751). 

პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შენობის ფასა-

დის სრული რეაბილიტაცია, გვიანი მინაშენებისა და დანამა-

ტების მოხსნა, ფასადის ქვის მოპირკეთების რეაბილიტაცია და 

შეუსაბამო არქიტექტურული ელემენტებისა და აბრების დემო-

ნტაჟი. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები მოიცა-

ვდა როგორც ჭადრაკის ფედერაციის, ასევე ალპური კლუბის 

ფასადის ნაწილსაც. ამასთან, პროექტში გათვალისწინებული 

იყო გვიანდელი დანამატების მოხსნაც. 

2016 წელს ზემოთ აღნიშნული პროექტი მხოლოდ ნაწილობრივ 

განხორციელდა. მოიხსნა და ახლით შეიცვალა შენობის დასა-

ვლეთ ფასადის ქვის მოპირკეთება და ქვის წყლის საწრეტები, 

ასევე მოიხსნა შეუსაბამო გისოსები და სარეკლამო აბრები. 

თუმცა ამ სამუშაოების ფარგლებში არ მოხსნილა შენობის გვი-

ანი დანამატები.

2018 წელს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციამ მერიისგან 

მოითხოვა პროექტზე ნებართვის დოკუმენტის ვადის გაგრძე-

ლება და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ეტაპი განა-

ხორციელა (განაცხადი №AR1640078, დოკუმენტი №2500089). 

მიუხედავად იმისა, რომ ნებართვა გაცემული იყო მცირე სარე-

აბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად, რეალურად შენო-

ბის ინტერიერსა და ექსტერიერში შესრულდა მასშტაბური სა-

რემონტო სამუშაოები. სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა მოიცვა 

შენობის სამი (აღმოსავლეთი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი) ფა-

სადი, ტერასის სართული სრულად და ინტერიერის სამხრეთი 

ნაწილი. 

თუ არ ჩავთვლით აქამდე განხორციელებულ მცირე სარემო-

ნტო და შიდა გადაგეგმარებით სამუშაოებს, შენობის არსებო-

ბის თითქმის 50-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ეს ჩარევა 

ყველაზე მასშტაბური იყო. 

აღმოსავლეთის ფასადზე ქვის მოპირკეთების ჩანაცვლება. 2018აღმოსავლეთის ფასადზე ქვის მოპირკეთების შეცვლის პროცესი. 2018

ფასადი
სამუშაოების ფარგლებში მოიხსნა თავდაპირველი ეკლარის 

ქვის მოსაპირკეთებელი ფილების ძირითადი ნაწილი და ჩანა-

ცვლდა იმავე ტიპის ახალი, უფრო თხელი მასალით.

განახლებისას დაირღვა ფასადის თავდაპირველი მოპირკე-

თების ტექნიკა და წყობის ხასიათი. ფილები საფუძველს და-

უკავშირდა ცემენტის ხსნარისა და მცირე ზომის ხრახნების 

გამოყენებით. არსებულ ფილებს შორის ნაკერები შეივსო არა-

თავსებადი ფითხით და დამუშავდა მულტიფუნქციური ელექტ-

როსაჭრელით, რის გამოც ქვის ზედაპირი მექანიკურად დაზი-

ანდა. 

ამ პერიოდში განხორციელებული სარეაბილიტაციო-სარემო-

ნტო სამუშაოების დროს სახურავზე ახლიდან მოეწყო წყლის 

გადამყვანი სისტემა, რა დროსაც თანადროული ქვის წყლის 

საწრეტები მოიხსნა და შეიცვალა ახლით. 

ტერასა

ტერასის იატაკზე დაიგო ბიტუმის საიზოლაციო ფენა და განახ-

ლდა წყლის გადამყვანი სისტემა, ამ მიზეზით შენობის ტერასის 

მთელ პერიმეტრზე ახლით შეიცვალა ქვის წყლის საწრეტები, 

რომელთა არაეფექტური ფუნქციონირების გამო საჭირო გახ-

და მათი ხელახალი შეკეთება და ფასადის კედელზე წყლის სა-

რინელი მილის დიამეტრის გაფართოება.

მთავარი დარბაზის სახურავზე არსებული თუნუქის გადახურვის 

ნაცვლად მოეწყო ბიტუმის საიზოლაციო ფენა. გარდა ამისა, შე-

ნობაში ვერტიკალურად გამავალი წყლის მილები გაუქმდა და 

ფასადებზე გაჩნდა შეუსაბამოდ დიდი წყლის გადამყვანები. 

ტერასაზე გამავალი თანადროული ალუმინის ჩარჩოიანი კარი 

შეიცვალა თანამედროვე მინაპაკეტის კონსტრუქციაზე აწყობი-

ლი ალუმინის კარით. მეტალპლასტმასის კარებით ჩანაცვლდა 

ტერასის სათავსებში შესასვლელი კარებიც. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15
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3.3. დაზიანებებისა და დამაზიანებელი ფაქტორების 
იდენტიფიცირება 

ეს ქვეთავი ეთმობა დაზიანებების და დამაზიანებელი ფაქტო-

რების დეტალურ აღწერას სივრცეებისა და სისტემების მიხედ-

ვით. 

ექსტერიერი

აღწერა

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, შენობის ექსტერი-

ერის მხატვრული სახე, რომელიც დიდი ზომის რიტმულად 

განაწილებული ვიტრაჟული ფანჯრებითა და ფართო აივ-

ნებით იყო ჩამოყალიბებული, დღეს შეუსაბამო და უსახური 

დანამატებით არის დარღვეული.

ფასადები ძირითადად შედგება კონსოლურად გადმოსული 

აივნებისა და სიღრმეში არსებული ვიტრაჟული შემინვი-

საგან. გარდა სახურავის და მეორე სართულის ტერასისა, 

ყველა აივანი დახურულია შემდეგი სართულის აივნით. 

აივნების მოაჯირები გადაწყვეტილია ლითონის თემატური 

დეკორატული ნაკეთობებით. კონსოლური აივნის შუბლები 

მოპირკეთებულია ეკლარის (კირქვა) ქვით, ხოლო აივნის 

პარაპეტების ქუდებისთვის გამოყენებულია ბაზალტის ფი-

ლები. შემინულ ფასადში შიგადაშიგ ჩართულია ქვით მოპი-

რკეთებული კედლები (ადმინისტრაციული ზონა, ცოკოლის 

სართული) და ხელოვნური თეთრი მარმარილოს ფილებით 

მოპირკეთებული მრგვალი საყრდენი სვეტები (ვიზიტორთა 

ზონა). ცოკოლის დონეზე ფასადები მოპირკეთებულია ბაზა-

ლტის ფილებით, ხოლო ყველა დანარჩენი სართულის კედ-

ლები – ეკლარის ქვით. 

მასალა

 • კონსტრუქცია – რკინაბეტონი;

 • მოპირკეთება – კირქვა (ეკლარი), ბაზალტის ფილები და ხე-

ლოვნური მარმარილო;

 • ვიტრაჟი – ალუმინი, მინა.

დაზიანება

მოპირკეთება

ბაზალტის წყობა – ცოკოლის სართულზე არსებული ბაზა-

ლტის წყობის დაზიანება გამოიხატება წყობის კვადრების 

დანაკარგებით, კუთხეების ჩამოტეხვებითა და ზედაპირული 

გაფხვიერებით. დაზიანებული არეალები გაბნეულია წყობის 

მთელ პერიმეტრზე, თუმცა უფრო მეტად კონცენტრირებუ-

ლია ალპური კლუბის ფასადის ნაწილზე;

ეკლარის წყობა – შემორჩენილ თანადროულ მოსაპირკე-

თებელ ეკლარის ქვას შესამჩნევი დაზიანებები აღენიშნება, 

რაც გამოიხატება ქვის ფილების ზედაპირების გამოფიტვაში, 

ვხვდებით განშრევებებს და ატკეჩვებს. გარკვეულ მონაკვე-

თებში შეიმჩნევა ქვის ზედაპირული შრეების განცალკევება 

და ზედაპირული გამომარილება. გარდა აღნიშნულისა, კირ-

ქვის დეკორატიული კედლის ზედაპირი დაბინძურებულია 

ეგზოგენური და სხვა წარმოშობის ნადებით;

ალუმინის ვიტრაჟი 

ალუმინის ვიტრაჟების ნაწილი შეღებილია ზეთოვანი საღე-

ბავით, ნაწილს ადგილი აქვს შეცვლილი, გარკვეული ნაწი-

ლი კი სახეცვლილია, გაზრდილია კარის პროფილის ზომები. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

ფასადის მოსაპირკეთებელი მასალების და სხვა არქი-

ტექტურული ელემენტების დაზიანებები ძირითადად გამო-

წვეულია მოუვლელობით, არასათანადო ექსპლუატაციით 

და მექანიკური ზემოქმედებით. ამასთან, ზედა ტერასის 

წყლის გადამყვანი სისტემის არასწორი მონტაჟის გამო მო-

საპირკეთებელ ქვაზე დამაზიანებლად იმოქმედა ატმოსფე-

რულმა ნალექმა. წყლის გადამყვანი სისტემის არასწორმა 

ფუნქციონირებამ ხელი შეუწყო ტერასიდან წყლის მუდმივ 

ინფილტრაციას, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია მოსაპირკე-

თებელი ფილის მძიმე დაზიანება.

ინტერიერი 
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსა-

ხურის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოსთან შე-

თანხმებული პროექტის – „ჭადრაკის სასახლისა და ალპური 

კლუბის შენობის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ ფა-

რგლებში ინტერიერის სარემონტო სამუშაოების წარმოება არ 

ყოფილა გათვალისწინებული. ამის მიუხედავად, ინტერიერში, 

კერძოდ სამხრეთ ნაწილში, პირველ და მეორე სართულზე გა-

ნხორციელდა მასშტაბური სარემონტო ჩარევა. 

პირველი და მეორე სართულის ფოიეში კედლები შეიფუთა 

თაბაშირ-მუყაოს ფილებით, რომლებიც შეიღება თანამედრო-

ვე აკრილის საღებავით. შეკიდული ჭერით მოპირკეთდა პირ-

ვანდელი ჭერი, რის გამოც დაიფარა ინტერიერის თანადროუ-

ლი კერამიკული სანათები. 

მეორე სართულზე, გვერდითა გალერეებში, გვიან მოწყობილ 

დარბაზებში (რაც თავდაპირველად ღია ფართო ვესტიბიულს 

წარმოადგენდა), შავი მარმარილოს ფილებით მოპირკეთებუ-

ლი იატაკი დაიფარა თანამედროვე ლამინატის იატაკის საფა-

რით. აღმოსავლეთ მხარეს არსებულ დარბაზში, სივრცის გა-

ფართოების მიზნით ინტერიერს დაემატა აივნის ნაწილი, რის 

გამოც აივნის იატაკის ბაზალტის ფილებზე მოეწყო ქვიშა-ცე-

მენტის მოჭიმული იატაკი და დაიგო ლამინატის საფარი. ამავე 

სივრცეებში (მეორე სართულის ორივე გალერეაში) მოიხსნა 

მარმარილოს ფილებით მოპირკეთებული სვეტების თანადრო-

ული პლინტუსები და შეიცვალა ახალი თანამედროვე პროფი-

ლირებული პლასტმასის პლინტუსით. 

გადაკეთდა მეორე სართულიდან ტერასის სართულზე ასას-

ვლელი შიდა კიბე, რომელიც მოპირკეთებული იყო პარკეტით. 

აღნიშნული ჩანაცვლდა იატაკის მოსაპირკეთებელი, ნახევრად 

გლუვზედაპირიანი, დაბალი ხარისხის კერამიკული ფილებით. 

სრულად განახლდა ძველი და დაემატა კიდევ სამი სველი 

წერტილი, აქედან ორი მეორე სართულზე, ხოლო ერთი – ტე-

რასის სართულზე. თანამედროვე, საშუალო სიმკვრივის ხის 

ბოჭკოვანი (მდფ) მასალის კარით შეიცვალა ყველა შიდა თა-

ნადროული კარი. 

მოიხსნა, მაგრამ ახლით არ ჩანაცვლებულა პირველ სართულ-

ზე ჭადრაკის ფედერაციის ადმინისტრაციის ნაწილში, დერეფა-

ნში არსებული კედლის ხის დაშპონილი პანელები. 

უკანასკნელი პერიოდის ჩარევები ხასიათდება, როგორც სა-

ერთო ხედვიდან ამოვარდნილი ზომები, რომელიც არ ით-

ვალისწინებს ძეგლის კულტურულ მნიშვნელოვნებას და 

რომელიც განხორციელდა თითქოსდა შენობის გარეგნული 

იერსახის და მასში სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად. 

მთლიანობაში, ორივე პერიოდის ჩარევები შეიძლება შე-

ფასდეს, როგორც თავდაპირველი და ავთენტიკური ქსოვი-

ლის დამაზიანებელი, რომლის შედეგადაც დაირღვა შენობის 

მთლიანობის აღქმა. 

შეკიდული ჭერის მოწყობის პროცესი. 2018 აღმოსავლეთ გალერეის გაფართოების პროცესი 

ჩრდილოეთი ფასადი. 2019 
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აივნები

აღწერა

ყველა აივნის სტრუქტურა ფასადიდან კონსოლურად გა-

მოსულ რკინაბეტონის მონოლითს წარმოადგენს. პირველი 

სართულის აივანი განსხვავდება მეორე სართულისაგან 

მხოლოდ პარაპეტით, რომელიც იატაკის დონიდან აწეულია 

და მასში მოწყობილია ქვის წყლის გადამყვანები. აივნების 

ჭერი ყველა სართულზე შელესილია ქვიშა-ცემენტის ხსნა-

რით და შეღებილია მოთეთრო, ღია საღებავით. იატაკებზე 

დაგებულია ბაზალტის ფილები, ისევე, როგორც პარაპეტის 

ქუდებზე. შუბლები მოპირკეთებულია კირქვის (ეკლარის) 

ფილებით. მოაჯირები შესრულებულია ლითონის შენადუღი 

ტექნიკით და შეღებილია ანტიკოროზიული საღებავით. ამ-

ჟამად შენობის გარსშემოსავლელი აივნების დიდი ნაწილი 

კუსტარულად არის ამოშენებული და მხოლოდ ერთგან მო-

გვიანებით დამატებული ლითონის საყრდენი სვეტით არის 

გამაგრებული, ეს უკანასკნელი დაზიანების მხოლოდ მცი-

რედ შემაკავებელ ძალას წარმოადგენს.

მასალა

 • კონსტრუქცია – რკინაბეტონი;

 • მოპირკეთება – კირქვის (ეკლარი), ბაზალტის ფილები;

 • მოაჯირი – ზეთოვანი საღებავით შეღებილი ლითონი.

დაზიანება

არქიტექტურულმა ანაზომმა აჩვენა აივნების მცირეოდენი 

დეფორმაცია, რაც გამოიხატება მათ ჰორიზონტალურ ხაზზე 

არათანაბარ დონეზე მდებარეობაში და ნიშნულის ცვალე-

ბადობაში. ეს მოვლენა მეტ-ნაკლებად თითქმის ყველა აივ-

ნის ჭერის კიდეებზე აღინიშნა.

მოპირკეთება – ქვა ზოგ ადგილას აცვენილია, შეცვლილია 

ქვის მოპირკეთების ორიგინალი წყობა (ქვის სისქე დათხე-

ლებულია და ფილის საფუძველთან დაკავშირების ტექნიკა 

არაავთენტიკური და არამართლზომიერია). პირველი სა-

რთულის აივნის პარაპეტის შუბლზე გაკრული ქვის სამი რი-

გის წყობაც შეცვლილია ახალი, ორი რიგის წყობით და მათი 

სიმაღლეც გაზრდილია ქვის ერთ ხაზზე გასწორების ხარჯზე. 

ძველი ფილების უმეტესობის ზედაპირზე გვხვდება ქვის ისე-

თი დაზიანების ტიპები, როგორიცაა, ატკეჩვა და განშრევება.

შელესილობა – დაზიანებულია ასევე ჭერის შელესილობა, 

რომელიც გარკვეულ მონაკვეთში ჩამოცვენილი და გაფხვი-

ერებულია. ახლად შელესილ ჭერზე შეიმჩნევა ასევე წვიმის 

წყლის ჩამოდინების კვალიც.

ლითონის მოაჯირი – მცირედ დეფორმირებულია აივნის 

ლითონის მოაჯირი, ზოგ ადგილას კოროზირებულია, მცირე 

ნაწილი კი მოხსნილია.

ტერასა ცოკოლის სართულზე. შენობის აღმოსავლეთი მხარე. 2018 

ტერასა ცოკოლის სართულზე. შენობის სამხრეთი მხარე. 2018 

ცოკოლის და პირველი სართულის ტერასა და კიბე 
აღწერა

ცოკოლის სართულის ტერასა აღმოსავლეთით მთელ ფა-

სადს მიუყვება, ხოლო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფასადებს 

მხოლოდ ნახევრამდე გასდევს. ტერასის ძირითადი ნაწილი 

შენარჩუნებულია თავდაპირველი სახით, თუმცა შესამჩნე-

ვი დაზიანებებით. დასავლეთის მხარეს არსებული ტერასის 

მოპირკეთება დღეს შეცვლილია ახალი, სავარაუდოდ, იმავე 

ტიპის ქვით, თუმცა განსხვავებული წყობით. ეს ორი ტერასა 

ერთმანეთს უკავშირდება აღმოსავლეთით და დასავლეთით 

არსებული ორი ბაზალტის სქელი ფილებით მოპირკეთებუ-

ლი კიბით, რომლის კონსტრუქციასაც ასევე რკინაბეტონი 

წარმოადგენს.

მასალა

 • რკინაბეტონი;

 • ბეტონის მომზადება;

 • ქვიშა-ცემენტის ხსნარი;

 • ბაზალტის ფილები.

დაზიანება

ტერასის ჩრდილო-აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ ფასადის 

შუა ნაწილებში ფენილი დაწეულია (გრუნტი დამჯდარია). 

შეიმჩნევა ცალკეული ქვების დაბზარვა-ჩამოტეხვებიც.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანება უკავშირდება ატმოსფერული ნალექის ჩადინე-

ბას, რაც განპირობებული იყო სახურავიდან და აივნებიდან 

წყლის გადამყვანების მდებარეობით, ისევე, როგორც სად-

რენაჟე თუ სანიაღვრე არხის არარსებობით.

აღმოსავლეთი ფასადი. 2016 განახლებული ქვის მოპირკეთება აღმოსავლეთ ფასადზე 

აივანი აღმოსავლეთ მხარეს. 2018
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ტერასა სახურავზე

აღწერა

შენობის არქიტექტურული სილუეტიდან გამომდინარე, ზედა 

ტერასა წარმოადგენს დარბაზის სივრციდან ამოსული მო-

ცულობის გარსშემოსავლელ ფართს. ტერასა შედგება მრა-

ვალშრიანი გადახურვის სისტემისგან, რომელზეც მოწყო-

ბილია რუბეროიდის საიზოლაციო ფენა. პარაპეტები შიდა 

მხრიდან მოპირკეთებული იყო ეკლარის ქვით, მოგვიანე-

ბით მოსაპირკეთებელი ქვის მძიმე დაზიანების გამო მოხდა 

მათი მოხსნა და შელესვა. პარაპეტის ქუდებისთვის გამოყე-

ნებულია ბაზალტის ფილები, რაზეც მოწყობილია ლითონის 

მოაჯირი. დარბაზის პერიმეტრის ფორმის ტერასაზე ამო-

მავალი მოცულობაც მოპირკეთებული იყო ეკლარის ქვით, 

რომლის კედლებზეც რემონტის შედეგად გაჩნდა საკმაოდ 

დიდი და შეუსაბამო ფორმები, რომელთა ფუნქცია სახურა-

ვიდან წყლის გადაყვანაა. 

მასალა

 • მრავალშრიანი ფენები დასრულებული რუბეროიდით;

 • ეკლარის ქვის მოპირკეთება;

 • აივნის მოაჯირი – ზეთოვანი საღებავით შეღებილი ლითონი.

დაზიანება

მოპირკეთების ეკლარის ქვა განშრევებულია, რუბეროიდი 

ზოგ ადგილას დაზიანებულია. მოაჯირებზე შეიმჩნევა საღე-

ბავის აცვენისა და ჟანგვის არეალები.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანებები გამოწვეულია ატმოსფერული (წყლის, ყინვისა 

და მზის ზემოქმედება) და მექანიკური ზემოქმედებისა და 

არასწორი ექსპლუატაციისგან.

მთავარი დარბაზის სახურავი
აღწერა

სახურავი წარმოადგენს დარბაზის გეგმის ფორმის მქონე 

ამოზრდილი მოცულობის ბრტყელ გადახურვას, რომელიც 

დაფარული იყო მცირე დახრილობის თუნუქის ფენით, ამ-

ჟამად კი მასზე მოწყობილია რუბეროიდის ფენა. გადახუ-

რვა შემოსაზღვრულია დაბალი პარაპეტით. სახურავიდან 

წყლის გადამყვანებად გამოყენებული იყო შენობაში ჩა-

მავალი ოთხი მილი, რომლებიც დღეს გაუქმებულია. სამ-

ხრეთით, სახურავზე ამოდის ასევე ვერტიკალური შახტების 

რკინაბეტონის კონსტრუქციის საჰაერო, რომლის სახურა-

ვზეც მოწყობილია ტერაცოს ფილები. ხოლო ჩრდილოეთით 

მდებარე მცირე ზომის საჰაეროები თუნუქის საკვამურებით 

მთავრდება.

მასალა

 • ანაკრები რკინაბეტონის ფილა.

 • რკინაბეტონი.

 • მრავალშრიანი ჰიდროსაიზოლაციო ფენები, დასრულებუ-

ლი თუნუქის ფურცლებით და რუბეროიდით.

დაზიანება

თუნუქი და საიზოლაციო ფენა ზოგ ადგილას დაზიანებულია. 

დაზიანებულია ასევე ვერტიკალური შახტის საჰაეროს მო-

ცულობის ზედაპირებიც. წვიმის წყლის თავდაპირველი მი-

ლები გაუქმებულია.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანებები გამოწვეულია ატმოსფერული გავლენის 

(წყლის, ყინვისა და მზის), მექანიკური ზემოქმედებისა და 

არასწორი მონტაჟ-ექსპლუატაციისგან. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების მიზეზი, ისევე, როგორც ხშირ შემთხვევაში, აქაც 

სათანადო და მუდმივი მოვლა-პატრონობის არარსებობა 

და არასწორი სარემონტო ჩარევაა. ამ მიზეზებით გარემო 

პირობების აგრესიული ზემოქმედებისგან დაცვა არ ხდება. 

აივნების დეფორმაციის ერთი-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს 

აშენების დროს ბეტონის საყალიბე მასალის გამოძრავება 

და დაწევა, ხოლო მეორე მიზეზი არის ახალი დანამატების 

არსებობა და მათი წონის გავლენა. ჭერზე არსებული წვიმის 

წყლის კვალი, სავარაუდოდ, გამოწვეულია აივნის კიდეებზე 

საწვეთურების არარსებობით, ზოგ შემთხვევაში კი – არა-

სწორი განლაგებით.

კარ-ფანჯარა
აღწერა

ყველა სართულზე, მთელ პერიმეტრზე, გარდა მცირე ნა-

წილებისა, მოწყობილი იყო ვიტრაჟები, რომლებიც იატა-

კიდან ჭერამდე, სიმაღლეზე ორდანაყოფიან (ზოგან გაყო-

ფის გარეშე) ალუმინის პროფილებში ჩასმული მინებით 

იყო წარმოდგენილი. შემინვა ფასადზე შვეული დაყოფით 

1.8-მეტრიანი თანაბარი ბიჯით იყო დაყოფილი, რომელიც 

მრავალ ადგილას გამოყენებული იყო კარის ღიობად და 

ჩასმული იყო ორფრთიანი, მსგავსპროფილიანი მინის კარი. 

ამ ვიტრაჟების დიდი ნაწილი დღეს სახეცვლილია, ნაწილი 

კი  აღარც არსებობს. მათ ნაცვლად ჩასმულია ახალი, უფრო 

უხეში ფორმის პროფილიანი მინის კარ-ფანჯარა, ზოგან კი 

ამოშენებულია და ჩასმულია მეტალპლასტმასის ფანჯრე-

ბი. ცოკოლის სართულზე, გარდა ალპური კლუბის ადმი-

ნისტრაციის ნაწილისა, არსებული ავთენტიკური ფანჯრები 

ყველგან შეცვლილი ან ამოშენებულია. პირველ და მეორე 

სართულებზე, ჩრდილოეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით 

ვესტიბიულის ვიტრაჟი გადაწეულია ფართო აივნის ხარჯზე, 

ნაწილი ამოშენებული, ნაწილი კი შეღებილია. კარები ცო-

კოლის სართულზე ყველგან შეცვლილია დიზაინითა და 

მასალით შეუსაბამო, ახალი კარებით. 

მასალა

 • ალუმინი;

 • მინა;

 • მეტალპლასტმასი.

დაზიანება

შემორჩენილი თავდაპირველი პროფილების დიდ ნაწილს 

მხოლოდ მცირე დაზიანებები აქვს. დაზიანება გამოიხატება 

ლოკალურ (წერტილოვან) დეფორმაცია-ჩაღუნვებში. პრო-

ფილების ნაწილი დაკარგულია, ნაწილი შეღებილი და სა-

ხეცვლილია.

ლითონის მოაჯირები. 2018 

ალუმინის ვიტრაჟული ფანჯრები. 2019

ტერასა სახურავზე. 2019 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების გამომწვევი მიზეზებია მოუვლელობა, არასა-

თანადო ექსპლუატაცია და მექანიკური ზემოქმედება. ასევე 

გვხვდება ცალკეული ელემენტების არასწორი მონტაჟი, რაც 

არ გამორიცხავს ატმოსფერული ნალექისა თუ ქარის შეღ-

წევას ინტერიერში.
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ქვის დეკორატიული კედელი 
ფასადზე, დასავლეთის მხარეს, ორ სართულზე, ვხვდებით 

დეკორატიულ ქვის კედელს, რომელიც შენობის აგების კონ-

ცეფციის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოს წარმოადგენს. 

აღწერა

ფასადის ქვის დეკორატიული კედელი აწყობილია კირქვის 

გვირგვინის ფორმაზე გამოჭრილი თანაბარი კვადრებით, 

რომლებიც განაწილებულია ჭადრაკულად იმავე ქვის, ჰო-

რიზონტალურად დაწყობილ ფილებზე ისე, რომ კვად რებს 

შორის რჩება ღიობები, რაც ფასადს დამატებით ხიბლს 

 სძენს და ინტერიერის ამ ნაწილში განსაკუთრებულად გა-

მოიხატება შუქჩრდილების სახით. 

მასალა

 • ცემენტის ხსნარზე დაწყობილი კირქვის კვადრები.

დაზიანება

დეკორატიული კედელი თავდაპირველი, უცვლელი სახით 

არის ჩვენამდე მოღწეული. მისი ფიზიკური მდგომარეობა 

ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია. არ შეიმჩნევა მნიშ-

ვნელოვანი და პროგრესირებადი დაზიანებები ან დაზიანე-

ბის გამომწვევი შეუქცევადი პროცესები. 

ქვის დეკორატიულ კედელზე არსებული დაზიანებები არ 

არის გამოწვეული ქვის სტრუქტურის და შემადგენლობიდან 

გამომდინარე ან რაიმე ქიმიური და ფიზიკური ზემოქმე-

დებით. ეს დაზიანება თანაბრად გავრცელებულია კედლის 

თითქმის ყველა კვადრზე, მათ ქვეშ მოქცეულ ფილებზე და 

გამოიხატება კიდეების მოგლუვებით, ჩამოტეხვით, მცირე 

ზომის დანაკარგებითა და ზედაპირული ბზარებით. 

გარდა აღნიშნულისა, კირქვის დეკორატიული კედლის ზე-

დაპირი დაბინძურებულია სხვადასხვა ეგზოგენური წარმო-

შობის ნადებით. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი 

კირქვის დეკორატიული კედლის დაზიანების გამომწვე-

ვი მიზეზი თითქმის ყველა შემთხვევაში არის მექანიკური/

ფიზიკური ზემოქმედება, ისევე, როგორც შეუსაბამო მოვ-

ლა-პატრონობა და ვანდალიზმი.

ინტერიერი
დღეის მდგომარეობით ინტერიერი საკმაოდ სახეცვლილია; 

ამოშენებული, გადატიხრული, ფუნქციაშეცვლილი და და-

ზიანებულია არაერთი ფასეული ნაწილი. ეს ცვლილებები 

უმეტესწილად ვიზიტორთა ზონაში გვხვდება. არანაკლები, 

თუმცა უფრო მარტივად გამოსასწორებელი დაზიანებები და 

შეუსაბამო ცვლილებებია ჭადრაკის ფედერაციის ზონაში. 

კედლების გასასწორებლად და ტიხრებისთვის გამოყენებუ-

ლია თაბაშირ-მუყაოს ფილები. ჭერზე ზოგ ადგილას აკრუ-

ლია ლითონის პროფილებზე დამონტაჟებული თაბაშირ-მუ-

ყაოს ფილები ან სხვა სახის შეკიდული ჭერი.

იატაკი

აღწერა

იატაკების ზედაპირებისთვის მთელ შენობაში ორი განსხვა-

ვებული მასალაა გამოყენებული: ვიზიტორთა ზონაში ქვის 

შერეული წყობა, დარბაზსა და ადმინისტრაციულ ნაწი-

ლებში კი ხის იატაკი. სადახლოს შავი მარმარილოს იატაკი 

მოწყობილია ძირითად კონსტრუქციაზე, პემზაბეტონის და 

სამშრიანი ცემენტის ფენაზე. ზოგ ადგილას გვხვდება გრანი-

ტის დატეხილი თუ სწორკუთხა ფილებით გაწყობილი იატა-

კი. ხის პარკეტის სახით წარმოდგენილ ადმინისტრაციული 

ნაწილის იატაკზე დღეს ლამინატის იატაკია გადაგებული. 

სანიტარული კვანძებისთვის შერჩეული იყო კერამიკული 

ფილები, რომლებიც დაგებული იყო ძირითად სართულშუა 

გადახურვებზე მოწყობილ პემზაბეტონის, რუბეროიდის და 

ცემენტის ხსნარზე. ამ იატაკების უმეტესი ნაწილი დღეს შე-

ცვლილია, ნაწილზე გადაგებულია განსხვავებული მასალა 

და მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი ცვლილებების 

გარეშე.

მასალა

 • სადახლოს მარმარილო;

 • გრანიტი;

 • ბაზალტი;

 • კერამიკული ფილები;

 • ხის პარკეტი;

 • ლამინირებული იატაკი.

დეკორატიული ქვის კედელი 

დაზიანება 

შემორჩენილი თავდაპირველი მასალა დამაკმაყოფილე-

ბელ მდგომარეობაშია, თუმცა შეიმჩნევა ქვის მცირეოდე-

ნი დაბზარვა, ცვეთა და ამოტეხვები. ქვის იატაკის ნაწილი 

გამოცვლილია და მოწყობილია ახალი გრანიტის, ზოგ 

შემთხვევაში ძალიან შეუსაბამო წყობით. ხის პარკეტის 

დაზიანება, სავარაუდოდ, გამოწვეულია არასწორი ექსპ-

ლუატაციის შედეგად წყლის და კონდესატის ზემოქმედებით. 

ორიგინალი პარკეტის იატაკის დაზიანებაზე გავლენა ასევე 

იქონია მოგვიანებით ლამინირებული პარკეტის იატაკის მო-

წყობამაც.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების გამომწვევი მიზეზია არასწორი ექსპლუატაცია 

და არაადეკვატური ჩარევა. ასევე გამორჩეული და თვალ-

საჩინო მიზეზია მოუვლელობა.

ჭერი

აღწერა

თავდაპირველი ჭერი (დარბაზის ჭერის გარდა) შელესილი 

იყო გაჯით, რომელიც შეღებილი იყო ღია ფერის ზეთოვანი 

საღებავით. დღეს თითქმის ყველა ინტერიერის ჭერზე გაკ-

რულია თაბაშირ-მუყაოს ფილები ან სხვა სახის შეკიდული 

ჭერი, რომლებშიც ჩამონტაჟებულია თანამედროვე სანათე-

ბი. თავდაპირველი ჭერის შელესილობა მხოლოდ ცოკოლის 

სართულზე არსებული ალპური კლუბის ადმინისტრაციულ 

ნაწილში გვხვდება.

მასალა

 • გაჯი;

 • შეკიდული ჭერი;

 • თაბაშირ-მუყაოს ფილები.

დაზიანება

თავდაპირველი ჭერის დაზიანებები ძირითადად გვხვდება 

ცოკოლის სართულზე, სადაც დღესაც შეიმჩნევა რამდენი-

მე წლის წინანდელი წყლის ინფილტრაციის კვალი. ახალი 

შეკიდული ჭერის მოწყობა კი, სავარაუდოდ, გამოწვეული 

უნდა ყოფილიყო ვიზუალურად შესამჩნევი დაზიანებების 

გამო. აღსანიშნავია, რომ ამ ჩარევამ უფრო მეტად დააზიანა 

ჭერის ნალესობა და სართულშუა გადახურვის ფილები.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

სახურავის ფენილისა და საინჟინრო კომუნიკაციების გაუ-

მართაობამ გამოიწვია წყლის ჩადინება და შედეგად ჭერის 

დაზიანება.

სვეტები
აღწერა

ინტერიერში არსებული რკინაბეტონის სვეტები მოპირკე-

თებულია ბოლნისის ტუფით, რომელიც გეგმით, მრავალ-

კუთხედს წარმოადგენს; პლინტუსებად იატაკის მსგავსი 

სადახლოს მარმარილოს ფილებია გამოყენებული. დღეს 

სვეტების ნაწილი ჩამალულია სხვადასხვა ფუნქციის კედ-

ლებში, ნაწილი შეღებილი ან ლაქით დაფარულია.

მასალა

 • რკინაბეტონი;

 • ქვიშა-ცემენტის ნალესი; 

 • ბოლნისის ტუფი და სადახლოს მარმარილო.

დაზიანება

მეორე სართულზე სვე-

ტები რამდენჯერმე არის 

გადაღებილი ზეთოვა-

ნი საღებავით, სვეტების 

ნაწილის ქვის მოპირ-

კეთების ზედაპირი ნაწი-

ლობრივ გახეხილია და 

გაჟღენთილია ლაქით. 

დაზიანების გამომწვევი 

მიზეზი

არასწორი ექსპლუატა-

ციით და არაადეკვატური 

ჩარევით დაზიანდა ქვის 

მოპირკეთება. თვალსა-

ჩინოა მოუვლელობის 

შედეგად სვეტების დაზი-

ანებების წარმოქმნა და 

განვითარება.

საღებავის ფენით დაფარული ტუფის ფილებით მოპირკეთებული 

სვეტები. 2018 

ლაქის ფენით დაფარული ტუფის 

ფილებით მოპირკეთებული 

სვეტები. 2018 
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კედლები
აღწერა

ვიზიტორთა ზონაში არამზიდი კედლები ძირითადად აშენე-

ბულია სილიკატური აგურის წყობით, რომლის ნაწილი გა-

რდა დარბაზის ინტერიერისა, მოპირკეთებულია ბოლნისის 

ტუფის ფილებით. პლინტუსებად გამოყენებულია სადახლოს 

მარმარილო. ცოკოლის სართულზე, ალპური კლუბის ვესტი-

ბიულში და მეორე სართულზე გამყოფ ტიხრებზე გვხვდება 

ქვის დეკორატიული კვეთით შესრულებული თემატური 

რელიეფები. მეორე სართულზე დარბაზის კედლები ძირი-

თადად მხატვრულად დამუშავებული ხითაა მოპირკეთებუ-

ლი: დარბაზის ჩრდილოეთით, ვესტიბიულის მხარეს, მთელ 

კედელზე, ხეზე კვეთის ტექნიკით შესრულებული პანოა, 

რომელიც დარბაზში შესასვლელი ორი ორფრთიანი კარის 

ღიობით იყო გაჭრილი. დარბაზის ორ გრძივ-რკალისებურ 

კედელზე მარკეტრის ტექნიკით გაწყობილი მოძრავი ტიხრე-

ბია, საყრდენი სვეტების წირთხლები და მოაჯირის დონეზე 

არსებული კედელი კი ხის ფანერებითაა შეფუთული. იგივე 

გადაწყვეტაა რადიატორების დასამალადაც. ადმინისტრა-

ციულ ნაწილებში არსებული კედლები შელესილია გაჯით 

და შეღებილია მოთეთრო ღია ფერის ზეთოვანი საღებავით. 

გამოყენებულია ასევე პემზაბეტონის ფილებიც ძირითადად 

ცოკოლის სართულზე, გრუნტთან შეხებაში არსებული კედ-

ლებისათვის.

მასალა

 • სილიკატური აგური;

 • პემზაბეტონის ფილები;

 • გაჯი;

 • ხე, ხის შპონი, ფანერა; 

 • ბოლნისის ტუფი; 

 • სადახლოს მარმარილო.

დაზიანება

ტიხრების განლაგება გადანაცვლებულია ძირითადად ვი-

ზიტორთა ზონაში. სვეტების მსგავსად, გადაღებილი ან ლა-

ქით არის დაფარული ტუფის ქვის მოპირკეთებაც (გარდა 

დეკორატიული რელიეფებისა). ალაგ-ალაგ ჩაჭრილი და 

დაზიანებულია ხის პანო, ზედაპირებზე დამონტაჟებულია 

გამათბობელი და სხვადასხვა შეუსაბამო ელემენტი. შპონი-

რებული, ასაწევი ტიხრების ზედაპირები ზოგ ადგილას ამო-

ბერილი და ატკეჩილია, შეიმჩნევა ასევე წყლის ზემოქმე-

დების კვალიც, განსაკუთრებით კუთხეებში და მოაჯირთან 

შეხების ახლო არეალებზე.

აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის ამორტიზებულია 

მოძრავი ტიხრების სისტემა. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

ძირითადი მიზეზი, რამაც დააზიანა კედლები და პანელები, 

არის არასწორი ექსპლუატაცია და არაადეკვატური ჩარევა. 

სახურავის ფენილის და წყლის გადამყვანი სისტემის გაუმა-

რთაობამ გამოიწვია წყლის ჩადინება კედლებზე და მათი 

დაზიანება. ასევე საგულისხმოა მექანიკური ზემოქმედების 

კვალიც.

კიბე

აღწერა

შენობაში რამდენიმე შიდა კიბე არსებობდა, რომელთაგან 

დღეს მხოლოდ სამი შემორჩა. ერთ-ერთი მდებარეობს ვი-

ზიტორთა ზონაში და პირველ და მეორე სართულებს აკავში-

რებს. ორი სხვადასხვა ფორმის კიბე გვხვდება ადმინისტრა-

ციულ ზონაში, სამმარშიანი კიბით ცოკოლის სართულიდან 

მეორე სართულზე მოხვედრაა შესაძლებელი, ხოლო მეორე 

ორი ერთმანეთის შემხვედრმარშიანი კიბე მეორე სართუ-

ლიდან სახურავის ტერასაზე ადის. ყველა კიბე რკინაბე-

ტონის კონსტრუქციითაა აგებული, რომელზეც ძირითადად 

მოწყობილია ქვის საფეხურები და მხოლოდ ტერასაზე ამსვ-

ლელი კიბის საფეხურები იყო მოპირკეთებული პარკეტით, 

რაც დღეს უკვე შეცვლილია კერამიკული ფილები. მოაჯირე-

ბის კონსტრუქცია ლითონისაა ანოდირებული ზედაპირებით, 

სახელური რელსი კი მასიური ხისგან არის დამზადებული. 

მასალა

 • რკინაბეტონი; 

 • სადახლოს მარმარილო;

 • ურალის მარმარილო;

 • გრანიტის ფილები;

 • ლითონი;

 • ხე;

 • მეტლახის ფილები.

ვერტიკალურად მოძრავი მარკეტრის პანელების ზედაპირული 

დაზიანება

დაზიანება 

ქვის საფეხურებზე შეიმჩნევა მცირეოდენი დაზიანებები ჩა-

მოტეხვების და ზედაპირული ბზარების სახით. მოაჯირებზე 

საღებავი ზოგ ადგილას მოცლილია, ზოგი კი ახლიდან არის 

გადაღებილი. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების გამომწვევი მიზეზებია მექანიკური ზემოქმედე-

ბა, არასწორი ექსპლუატაცია და შეუსაბამო მოვლა-პატრო-

ნობა.

კარი

აღწერა

ინტერიერში ყველგან ხის კონსტრუქციის დაშპონილი კარე-

ბი იყო დამონტაჟებული, თუმცა დღეს მხოლოდ დარბაზის 

კარებია თავდაპირველი სახით შემორჩენილი. დარბაზის 

თავდაპირველი ოთხი კარიდან, სავარაუდოდ, მხოლოდ 

ერთი, დასავლეთით მდებარე კარია შეცვლილი საშუალო 

სიმკვრივის ხის ბოჭკოვანი მდფ-ის კარით. ახალი კარის 

ფორმები დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა 

მასალა განსხვავებულია.

მასალა

 • დაშპონილი ხე;

 • მდფ;

 • მეტალპლასტმასი.

დაზიანება

ჩვენთვის უცნობია თავდაპირველი კარის დაზიანებები. 

მთავარ დარბაზში შემორჩენილ თავდაპირველ კარს ძირი-

თადად ზედაპირული დაზიანებები აღენიშნება, რაც გამოი-

ხატება შპონის ატკეჩვასა და ძირებში მათ დეგრადაციაში.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების გამომწვევი მიზეზებია შენობის არასწორი ექსპ-

ლუატაცია, შესაბამისი მოვლა-პატრონობის არარსებობა და 

მისი ღირებული არქიტექტურული ელემენტების არასათანა-

დო გამოყენება.

მთავარი დარბაზი

აღწერა

520 მაყურებელზე გათვლილმა დარბაზმა მეტ-ნაკლებად 

ავთენტიკური სახით მოაღწია ჩვენამდე. დარბაზში უცვლე-

ლი, თუმცა დაზიანებული და ამორტიზებული სახით არის 

შემორჩენილი თითქმის ყველა დეტალი, რომელიც რო-

გორც მისი ტექნიკური და ფუნქციური გამართულობისთვის, 

ასევე მაყურებელთა კომფორტისთვის იყო გათვლილი და 

აკმაყოფილებდა იმდროინდელ სტანდარტებს. 

დარბაზს შენობის ცენტრალური ნაწილი უკავია, მაყურე-

ბელთათვის მასში მოხვედრა ორი ცენტრალური შესასვლე-

ლით და გამოსვლა ორი გვერდითა გამოსასვლით იყო შე-

საძლებელი. ცენტრალური შესასვლელები ჩრდილოეთით 

მდებარე მეორე სართულის ვესტიბიულის ნაწილშია განთა-

ვსებული, გვერდითა გამოსასვლელები კი დარბაზის სცე-

ნის აღმოსავლეთით და დასავლეთით მდებარეობს. ადმი-

ნისტრაციული ზონიდან სცენაზე გამოსასვლელად ასევე იყო 

ორი ღიობი სცენის კუთხეებში, რომელთაგანაც მხოლოდ 

ერთია შემორჩენილი თავდაპირველი ფუნქციით, სცენის სა-

მხრეთ-დასავლეთით. 

დარბაზის ინტერიერი სადაა და დეკორატიული ელემენტე-

ბით არ არის დატვირთული. ამ სივრცეში აქცენტირებულია 

ხის ოთხკუთხა პანელებით აწყობილი ჭადრაკისებური ჭერი 

და გვერდითა კედლებზე განთავსებული ხის მხატვრულად 

დამუშავებული ვერტიკალურად მოძრავი ტიხრები. დარ-

ბაზის მთავარი ფუნქციის შესაბამისად არის გაფორმებუ-

ლი მოზრდილი სცენა, სცენის უკანა კედლის დიდი ნაწილი 

უკავია წითელი ხავერდის ქსოვილის ფარდასა (საარქივო 

ფოტომასალის მიხედვით ირკვევა, რომ შენობის გახსნის 

თანადროული ფარდა ღია ფერის და განსხვავებული ქსო-

ვილის იყო) და საჭადრაკო დაფებს. 

დარბაზის პარტერის სივრცის ზედა ნაწილს, მთელ პერი-

მეტრზე გასდევს ვიწრო, დაბალმოაჯირიანი კონსოლური 

აივა ნი, რომელზეც შენობის ტერასიდან ვხვდებით. ამ სივრ-

ცის გავლით შესაძლებელია დარბაზის ტექნიკურ ოთახებში 

მოხვედრაც. 

დღესდღეობით, ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

შენობის ეს ცენტრალური ნაწილი უფუნქციოა და ვერ ხერ-

ადმინისტრაციული ზონა პირველ სართულზე. ახალი მდფ-ის კარები
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ხდება მისი საჯარო სივრცედ გამოყენება. ამ დროისათვის 

დარბაზის სცენის ნაწილი მდფ-ის კონსტრუქციით მოწყო-

ბილ საჭადრაკო ტელევიზიის სტუდიას უკავია. დანარჩენი 

ნაწილი და პარტერი კი გამოიყენება სასაწყობე ფართად. 

მასალა

 • ჭერის რკინის კონსტრუქცია – მოპირკეთებულია ხის მართ-

კუთხა პანელებით;

 • კედლები – შელესილია გაჯით და შეღებილია ზეთოვანი სა-

ღებავის რამდენიმე ფენით;

 • იატაკი – ხის, რბილი ხალიჩისებური საფარით;

 • სცენა – ხის კონსტრუქცია;

 • სცენის ფარდა – წითელი ხავერდის ქსოვილი;

 • განათება – ალუმინის დეკორატიული სანათები;

 • ავეჯი – ხის, რბილი, ქსოვილის ზედაპირით.

დაზიანება 

დარბაზში თითქმის ყველა ფუნქციური და ტექნიკური დე-

ტალი მძიმე მდგომარეობაშია. ეს ზოგ შემთხვევაში მათი 

თავდაპირველი სახის ცვლილებაში, ზოგჯერ კი ფიზიკურ და 

შეუქცევად დაზიანებაში ვლინდება.

ჭერი – ჭერის კონსტრუქციის ხის პანელების დიდი ნაწილი 

საღია. არ შეიმჩნევა დანაკარგები ან მნიშვნელოვანი მექა-

ნიკური დაზიანებები. მხოლოდ ერთ მონაკვეთში, დარბაზის 

ჩრდილოეთ ნაწილში, ვლინდება წყლის ინფილტრაციის 

შედეგად წარმოქმნილი დაზიანება, კერძოდ, ხის პანელის 

ლოკალური ლპობა და ზედაპირიდან საღებავის ფენის აქე-

რცვლა. 

კედლები – მსგავსად ჭერის ხის პანელებისა, მძიმე და შე-

უქცევადი დაზიანებების გარეშეა შემორჩენილი დარბაზის 

კედლებიც, მხოლოდ მცირედაა დაბზარული სილიკატური 

აგურის კედლები. დაზიანებად შეიძლება მივიჩნიოთ კედ-

ლის ზედაპირზე არსებული მტვრის და სხვადასხვა წარმო-

შობის ეგზოგენური ნადებიც, ზედაპირული ბზარები და ფი-

ზიკური ზემოქმედების შედეგად ნალესობის მცირე ზომის 

დანაკარგები. 

კედლებისგან განსხვავებულ ფიზიკურ მდგომარეობაშია 

დარბაზის მარკეტრის ტექნიკით შესრულებული მოძრავი 

პანელები. პანელების ძირითადი ხის სტრუქტურა საღია, და-

ზიანებები ძირითადად გვხვდება პანელების ზედაპირზე, სა-

დაც ზოგიერთ მონაკვეთში გაუფერულებულია ლაქის ფენა; 

გვხვდება სხვადასხვა ტიპის მყარი ნადები და მტვრის სქელი 

ფენა. მხოლოდ მცირე ზომის უბანზე ატკეჩილია ხის ზედა-

პირი. პანელების გადაბმების ადგილზე ფანერის და მარკე-

ტრის ზედაპირის კიდეები აპრეხილი და განცალკევებულია. 

იატაკი – დარბაზის რბილი იატაკი სცენისა და სცენის კი-

ბის ნაწილში განახლებულია, პარტერში და სხვა დანარჩენ 

სივრცეებში ძველი, დაზიანებული, ხალიჩისებური საფა-

რია შემორჩენილი. ხალიჩის მეტ-ნაკლებად მგრძნობიარე 

სტრუქტურიდან გამომდინარე, ძველი საფარი მძიმე მდგო-

მარეობაშია, შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი მექანიკური დაზი-

ანებები, გარკვეულ მონაკვეთებში კი – ცვეთა. მტვრის და 

ჭუჭყის ფენა ღრმად არის ჩამჯდარი ქსოვილის ბოჭკოებში. 

მცირე არქიტექტურული ფორმები – დაზიანებული, გაცვე-

თილი და დეფორმირებულია სცენის ფარდა და პარტერის 

სკამების რბილი გადასაკრავები. ნაწილობრივ მოშლილია 

სკამების გასაშლელი კონსტრუქციაც. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დარბაზის, ისევე, როგორც სხვა სივრცეების დაზიანების 

მთავარი მიზეზებია შენობის არასწორი ექსპლუატაცია და 

შესაბამისი მოვლა-პატრონობის ნაკლებობა.

ავეჯი და მცირე არქიტექტურული ფორმები

ძირითად სტაციონარულ ავეჯს წარმოადგენს ჭადრაკის ფე-

დერაციისა და ალპური კლუბის ადმინისტრაციული სივრცე-

ებისათვის დამზადებული ჩაშენებული კარადები და დარ-

ბაზში დამონტაჟებული მაყურებელთა სავარძლები. 

მთავარი დარბაზის ჭერი. 2019 

კარადები
აღწერა

ადმინისტრაციული ნაწილის ოთახებში თითქმის ყველგან 

მოწყობილი იყო ფანერით აწყობილი ჩაშენებული კარა-

დები დაშპონილი ზედაპირით. ასეთი ტიპის კარადები შე-

მორჩენილია ცოკოლის სართულზე არსებული ალპური 

კლუბის შეხვედრების ოთახში და ნაწილობრივ პირველი 

სართულის ადმინისტრაციულ ზონაში. 

მასალა

ხის კარკასზე აწყობილი ფანერის პანელები დაშპონილი ზე-

დაპირით.

დაზიანება

ჩვენამდე შემორჩენილი კარადების გაღება-ჩაკეტვის მე-

ქანიზმების ნაწილი საკმაოდ ამორტიზებულია. კარადების 

უმეტესი ნაწილი გადაღებილია რამდენჯერმე და შეცვლი-

ლია მათი იერსახე.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების გამომწვევი მიზეზებია არასწორი ექსპლუატაცია 

და არაადეკვატური ჩარევა. ასევე საგულისხმოა კარადე-

ბისთვის თავიდანვე უხარისხო მასალის გამოყენება.

დარბაზის რბილი სკამები

აღწერა

დარბაზში განთავსებულმა სავარძლებმა დღევანდლამდე 

უცვლელი ფორმით მოაღწია, თუმცა თვალსაჩინოა მათი 

არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა. ხის კონსტრუქცი-

ის სავარძლები ლითონის საყრდენებით დაკავშირებულია 

ამფითეატრის საფეხუროვან რამპასთან, დასაჯდომები, სა-

ვარაუდოდ, ავეჯის ღრუბლითაა დარბილებული, რომელზეც 

გადაკრულია მოწითალო ქსოვილი. ზურგისა და სახელუ-

რის არეებში ფერადი ლითონის ჭადრაკის თემატური და-

ნომვრებია გამოყენებული. აშენების დროინდელი ფოტო-

მასალის მიხედვით ირკვევა, რომ თავდაპირველი სკამები 

ტყავით იყო დაფარული. ცვლილება, სავარაუდოდ, განხო-

რციელდა 1980 წლების დასაწყისში. 

მასალა

 • ხე;

 • ლითონი;

 • ტექსტილი;

 • ავეჯის ღრუბელი.

დაზიანება

შეუიარაღებელი თვალითაც შესამჩნევია ტექსტილის დაზი-

ანებები. ის ზოგან გახეული და გაცვეთილია. სავარაუდოდ, 

ასევე ცუდ მდგომარეობაშია მისი დარბილებული ნაწილიც.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზებია მოუვლელობა, დროის 

კვალი და არასათანადო ექსპლუატაცია. 

განათების ბრა და ჭაღი

აღწერა

ვესტიბიულების თავდაპირველი სანათები წარმოადგენდა 

სადა, ქოთნის მსგავს, კერამიკული მასალის მრგვალ ფო-

რმებს, დაუფერავი ზედაპირით. ეს სანათები დღეს არ ჩანს, 

ვინაიდან გვიან მოწყობილი შეკიდული ჭერის შიგნითაა 

მოქცეული. ასევე არ იძებნება ბარის ჭაღი და სხვა ავთე-

ნტიკური სანათი, ბრა თუ ჭაღები. ამჟამად, დარბაზის გარდა, 

ყველგან შეკიდული ჭერის თანამედროვე სანათებია მო-

წყობილი.

მსგავსად არქიტექტურული დეტალებისა, დაზიანებული სა-

ხით არის შემორჩენილი დარბაზის სცენის სანათები. აღარ 

არსებობს ამფითეატრის ნაწილში, ჭერში ჩამონტაჟებული 

სანათები, თუმცა შემორჩენილია მათი ბუდეები.

მასალა

 • კერამიკა;

 • მეტალი;

 • მეტალპლასტმასი.

დაზიანება

თავდაპირველი ჭაღების დაზიანების აღნუსხვა შეუძლებე-

ლია.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

დაზიანების მთავარი მიზეზია შენობის არასწორი ექსპლუა-

ტაცია და მოვლა-პატრონობის ნაკლებობა. 

მთავარი დარბაზის სავარძლები



თავი 3: შენობის აღწერა და ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება

112 113

საინჟინრო კომუნიკაციები 
მულტიდისციპლინური კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებას 

წარმოადგენდა შენობის ტექნიკური კომუნიკაციების შეფა-

სება და მათი ვარგისიანობისა და უსაფრთხოების პარამეტ-

რების დადგენა. წინამდებარე ქვეთავი მოიცავს აღნიშნული 

კვლევების შედეგების მოკლე მიმოხილვას, ხოლო კვლე-

ვების სრული ვერსია წარმოდგენილია დანართის სახით 

(დანართი №2 „საინჟინრო კომუნიკაციების მდგრადობის 

შეფასება და რეკომენდაციები“).

კვლევამ გამოავლინა, რომ შენობის თავდაპირველი შიდა-

საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელი ნაწილობრივ ამორტიზე-

ბულია, შემორჩენილი ნაწილი კი ახალი ფუნქციების შესა-

ბამისად არის შეცვლილი და გადაკეთებული. გაუქმებულია 

პირველი სართულის შიდა სველი წერტილები, რომლებიც 

თავდაპირველი პროექტის მიხედვით, გათვლილი იყო მხო-

ლოდ დარბაზში მოთამაშე მოჭადრაკეებისთვის. სველი 

წერტილები შენობაში ახალი ფუნქციური სივრცეების შე-

საბამისად არის განაწილებული, ფუნქციური ერთეულების 

გაზრდის გამო მათი რაოდენობაც და მოხმარებაც გაზრდი-

ლია.

შიდა ელექტროქსელი

შენობის ელექტრომომარაგება და განაწილება ხდება ძი-

რითადი გამანაწილებელი კარადიდან და ცენტრალური 

ჩამრთველიდან, რომელიც ხანგრძლივი ექსპლუატაციის 

გამო თითქმის სრულად გამოსულია მწყობრიდან და ვეღარ 

აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის ნორმებს. შენობის ოთხი 

მოსარგებლე მარაგდება სხვადასხვა ელექტროქსელით და 

ოთხივე მათგანი სარგებლობს ზემოთ აღნიშნული გამანაწი-

ლებლით. ელექტროქსელი ქაოსურად და ხშირ შემთხვევაში 

უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით არის მოწყობილი, 

რაც ზრდის ხანძრის საფრთხის ალბათობას. 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა

მსგავსად შენობის ელექტრომომარაგებისა, წყალგაყვა-

ნილობის ცენტრალიზებულ ქსელს უერთდება რამდენიმე 

ინდივიდუალური სისტემა. ძირითადი ცენტრალიზებული 

სისტემა ამ შემთხვევაშიც ამორტიზებულია; კოროზიის, კვა-

ნძებში არასასურველი მექანიკური ზემოქმედების და წყლის 

საერთო ხარჯის გაზრდის შედეგად გაზრდილია დაზიანების 

საფრთხე. აღსანიშნავია, რომ შენობიდან გამავალი საკანა-

ლიზაციო მილები ჩაედინება სანიაღვრე ჭებში. 

შენობაში სასმელი წყლის მოძრაობა ხდება პოლიპროპი-

ლანის მილებით, რომლებიც ზოგ ადგილას კედელზე და 

ჭერზე გადის, ზოგან კი ნალესობაშია დამალული და მათი 

მდგომარეობის შეფასება ვერ ხერხდება. 

შენობას გარდა შიდა წყალსადენი სისტემისა, ჰქონდა წვი-

მის წყლის მოცილების შიდა გაყვანილობის სისტემა, რო-

მელიც სახურავზე შეკრებილ წყალს 150 მმ თუჯის მილებით 

შენობის შიგნით ატარებდა და სარდაფის გავლით უერთდე-

ბოდა ქალაქის სანიაღვრე სისტემას. ამჟამად შიდა სისტემა 

გაუქმებულია. თუჯის სანიაღვრე მილები პირველ სართულ-

ზე და სარდაფში დარჩენილია უმოქმედოდ, დანარჩენ სა-

რთულებზე მილები მოხსნილია.

სახურავს წვიმის წყლისაგან ათავისუფლებენ შემდეგნაი-

რად: სახურავის ტერასაზე, პარაპეტის შიგნით, მოწყობილია 

ღარები, რომლებშიც წვიმის წყალი ხვდება ტერასაზე მო-

წყობილი მცირე ქანობით. ღარებს, თავის მხრივ, აქვს ქანო-

ბები რამდენიმე მიმართულებით, რომლის ყველაზე ღრმა 

ადგილებში ჩატანებულია ქვის წყლის გადამყვანი მილები. 

ხსენებული მილები გადის შენობის ფასადზე, საიდანაც წყა-

ლი პირდაპირ ისხმება ძირს. ანალოგიური განლაგება აქვს 

დარბაზის სახურავის დონესაც, საიდანაც იმავე სახის საწვი-

მრებიდან გადმოსული წყალი იქცევა ტერასაზე. 

ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკითხვის შედეგად 

ირკვევა, რომ შენობას არ აქვს სადრენაჟე სისტემა. 

გათბობა, ვენტილაცია და კონდიცირება
შენობაში პრაქტიკულად არ არსებობს განიავების სისტემა, 

ერთადერთი სივრცე, რომელიც აღჭურვილი იყო განიავების 

სისტემით, იყო დარბაზი, რომელიც შენობის ძირითად ფუნქ-

ციურ სივრცეს წარმოადგენდა. ამ სივრცეში დღესდღეობით 

განიავების თავდაპირველი ქსელი არსებობს, თუმცა აღარ 

არის ტექნიკური დანადგარები და არც გათბობის, განიავე-

ბისა და გაგრილების სისტემა მუშაობს. ხოლო დანარჩენი 

სივრცეები ბუნებრივი განიავების იმედად იყო; გათბობა კი 

ოთახებში დამონტაჟებული რადიატორების ქსელით ცენტრა-

ლიზებულად იყო უზრუნველყოფილი, რაც დღეს უკვე აღარ 

არსებობს და მხოლოდ ინდივიდუალური დანადგარებით 

ხორციელდება ცალკეული სივრცეების გათბობა-გაგრილება. 

დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

ტექნიკური კომუნიკაციების შემთხვევაში დაზიანების მთავა-

რი მიზეზები შენობის არასწორ ექსპლუატაციასთან ერთად 

ტექნიკური ქსელის ხანდაზმულობა და დიდი ხნის გაუმა-

რთაობაა, ამას ემატება ისიც, რომ ძირითადი შემომტანი და 

გამანაწილებელი დანადგარები შენობის თანადროულია და 

გაზრდილ დატვირთვაზე გათვლილი არ ყოფილა. 

შენობის ენერგოეფექტურობის შეფასება 

ენერგოეფექტურობის განსასაზღვრავად განხორციელებუ-

ლი კვლევის (იხ. დანართი #6 „შენობის ენერგოეფექტურო-

ბის გაზრდის რეკომენდაციები“) შედეგად დადგინდა, რომ 

შენობა მისი კონსტრუქციით, სამშენებლო მასალებისა და 

ტექნიკური სისტემების მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 

არასაკმარისად ენერგოეფექტურია. შენობის მექანიკური 

სისტემების მუშაობა არ არის სინქრონიზებული და გათვლი-

ლი ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე. არ არის გაკეთებული 

ძველი/თანადროული ჰაერგამტარი სისტემის დალუქვა, 

ჰაერსადენებიდან ჩახსნილია ვენტილატორები, დამპერები 

და ა. შ., რის გამოც ჰაერსადენის ბოლოები ღიაა და ხდება 

ჰაერის მუდმივი გადადინება და შემოდინება.

შენობის კონსტრუქცია არ არის დათბუნებული, რაც ზამთ-

რის პერიოდში ე. წ. „სიცივის ხიდების“ მეშვეობით კონსტ-

რუქციების შიდა ზედაპირებზე კონდენსატის წარმოქმნის 

და ტენიანობის მომატების რისკს ზრდის, განსაკუთრებით 

იმ სათავსებში, სადაც არ არის მოწყობილი სავენტილაციო 

სისტემა.

შენობის არასაკმარისი ენერგოეფექტურობის ერთ-ერთ 

მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს ფასადის პერიმეტრული 

მინის ვიტრაჟები. ასეთი კონსტრუქცია მაღალი თბოდანა-

კარგებისა და ინტენსიური ინფილტრაციის გამო გამოირჩე-

ვა დაბალი ენერგოეფექტურობით. 

მდგომარეობის შეფასების ცხრილი
არქიტექტურული ელემეტები და მექანიკური 

სისტემები
დაზიანების ხარისხი

ცვლილებები და 
ჩარევები

დაზიანების დინამიკა
ავთენტი-
კურობა
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შესავალი
კონსერვაციის მართვის გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი 

არის სამომავლო დაგეგმვა და ისტორიული ადგილების ღი-

რებულებების დაცვა. ის არის საშუალება, თავიდან ავიცილოთ 

სპონტანური სამუშაოები, რომლებსაც შეუძლიათ დღევანდელ, 

მოკლევადიან საჭიროებებთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაჭრა, მაგრამ ასევე ზიანს აყენებენ შენობის მთლიანობასა 

და ავთენტიკურობას. ამ გეგმის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გუ-

ლისხმობს კონსერვაციის ზოგადი პრინციპებისა და პოლიტიკის 

განსაზღვრას. ამდენად, წინამდებარე თავში აღწერილია შენო-

ბის კონსერვაციის მართვის გეგმის მთავარი მიზანი – თბილი-

სის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის მატერიალური და 

ფუნქციური უწყვეტობის უზრუნველყოფა შენობისა და მისი ღი-

რებულების განმსაზღვრელი მახასიათებლებისა და ძირითადი 

ღირებულებების კონსერვაციისა და ინტერპრეტაციის გზით. ეს 

არის მკაფიოდ ფორმირებული დოკუმენტი, რომელიც წარმო-

აჩენს კონსერვაციის კონკრეტულ პრინციპებსა და პოლიტიკას, 

ასევე ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპებს. შემოთავაზებუ-

ლი გადაწყვეტები ნაკარნახევია შენობის ამჟამინდელი მდგო-

მარეობით, ასევე მის სათანადოდ გამოყენებასთან დაკავშირე-

ბული ამჟამინდელი და სამომავლო საჭიროებებით. 

ეს თავი დაყოფილია ორ ქვეთავად, ესენია:

კონსერვაციის პრინციპები – აღნიშნული პრინციპები აღწე-

რილია შენობის ელემენტების, შემადგენელი ნაწილებისა და 

არქიტექტურული ქსოვილის კონსერვაციასთან დაკავშირებუ-

ლი ამოცანებისა და დეტალური ღონისძიებების ჭრილში. ამავე 

ქვეთავში შედის შენობის მოვლა-პატრონობის გეგმაც.

საჭირო ჩარევები – ამგვარი ჩარევები შენობის სხვადასხვა სი-

ვრცის კონსერვაციის, ინტერპრეტაციისა და ადაპტაციის საკი-

თხებთან დაკავშირებით პუნქტობრივადაა გაწერილი. აღნიშ-

ნული ჩარევები დაჯგუფებულია ორი მიმართულებით: 1. ახალ 

ფუნქციასთან ადაპტაცია; 2. შენობის ხასიათის განმსაზღვრე-

ლი, წინა პერიოდში დოკუმენტირებული, დაკარგული ელემე-

ნტების რეკონსტრუქცია.

4.1. კონსერვაციის პრინციპები
თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის კონსე-

რვაციის მიზანია წინა თავში აღწერილ საკონსერვაციო საჭი-

როებებსა და გამოწვევებზე რეაგირება. ამ მიზნის მისაღწევად 

კონსერვაციის პროცესმა უნდა დაისახოს შემდეგი კონკრეტუ-

ლი ამოცანები:

1. შენობაში მომხდარი უხეში ცვლილებებისა და შეუსაბამო 

ჩარევების აღმოფხვრა;

2. შემორჩენილი, ხასიათის განმსაზღვრელი, ავთენტიკური 

ელემენტების კონსერვაცია, რესტავრაცია და მოვლა-პატ-

რონობა;

3. შენობის თავდაპირველი სივრცითი გეგმარების აღდგენა;

4. შენობის ფუნქციური დანიშნულების შენარჩუნება – ჭად-

რაკის სწავლის სურვილის გაღვივება და ალპინიზმისა და 

კლდეზე ცოცვის სპორტული სახეობებისადმი მხარდაჭერა 

და შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.

ზემოაღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტით, გეგმის ავტორები 

იმედოვნებენ, რომ დაცული იქნება ის ღირებულებები, რომ-

ლებიც განსაზღვრავს შენობის მნიშვნელოვნებას; შენარჩუ-

ნებული იქნება შენობის თავდაპირველი ფუნქცია; გაიზრდება 

მისი ეკონომიკური პოტენციალი და მდგრადობა გარკვეული 

სივრცეებისთვის ახალი თავსებადი ფუნქციის მინიჭების გზით. 

ქვემოთ მოცემული პრინციპები და პოლიტიკა შემუშავებულია 

იმის გააზრებით, რომ შენობა:

ა. მე-20 საუკუნის გვიანი საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურის 

ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნიმუშია, ამავდროულად გა-

მორჩეულია საქართველოშიც და თავის მხრივ, ისტორიული და 

მხატვრული ღირებულებების გათვალისწინებით, შეტანილია 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლთა სიაში; 

ბ. საჭიროებს მისი ქსოვილის, ელემენტების, შემადგენელი 

ნაწილებისა და მთლიანობის კონსერვაციას; მოითხოვს კომ-

პლექსური პრინციპებისა და პოლიტიკის შემუშავებასა და 

გამოყენებას, რომლებიც შეესაბამება საერთაშორისოდ აღი-

არებულ კონსერვაციის სტანდარტებს, კერძოდ, ე. წ. მადრი-

დი-ნიუ-დელის დოკუმენტს „მეოცე საუკუნის კულტურული მე-

მკვიდრეობის კონსერვაციის მიდგომები“. 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად შემოთავაზებულია 

საკონსერვაციო გადაწყვეტები შენობის თითოეული სივ-

რცისთვისა და სისტემისთვის, რასაც თან ახლავს მოვლა-პატ-

რონობის გეგმა. შემდეგ ნაწილში დეტალურად არის აღწერი-

ლი აღნიშნული ქმედებები.

ამ ქვეთავის სტრუქტურა ლოგიკურად იმეორებს 3.3. თავში 

განხილული დაზიანებების და დამაზიანებელი ფაქტორების 

ტექსტის სტრუქტურას, რითაც ავტორები შეეცადნენ, მომხდა-

რიყო ლოგიკური ბმა დაზიანებასა და საკონსერვაციო გადა-

წყვეტებს შორის. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დროთა 

განმავლობაში შენობაში ბევრი ცვლილება მოხდა, შესაბამი-

სად, შემოთავაზებული ქმედებების გზით შენობის შექცევადი 

და შეუქცევადი ცვლილებების აღმოფხვრა გარკვეულ დროს 

მოითხოვს. 

ექსტერიერი
აუცილებელია, აღდგეს შენობის თავდაპირველი დიზაინი 

და ესთეტიკური გამომსახველობა და მაქსიმალურად აღმო-

იფხვრას ყველა დამაზიანებელი ფაქტორი, რომელიც არქი-

ტექტურულ, კონსტრუქციულ და მოსაპირკეთებელ ელემე-

ნტებზე ნეგატიურ ზეგავლენის ახდენს. 

თავდაპირველი იერსახის აღსადგენად საჭიროა, ფასადები 

განთავისუფლდეს გვიანდელი უსახური მიშენებებისაგან, 

მათ ნაცვლად დაბრუნდეს ალუმინის პროფილიანი ვიტრა-

ჟები, კიბეებს დაუბრუნდეს ფუნქცია, აღდგეს აივნები და მი-

სასვლელ-გასასვლელები თავდაპირველი სახით და შეკეთ-

დეს ფასადზე არსებული დაზიანებული ნაწილები.

გასათვალისწინებელია სახურავიდან და ტერასიდან წყლის 

ქვის გადამყვანების მავნე ზეგავლენა ფასადის მოპირკეთე-

ბასა და სხვა ელემენტებზე. აქედან გამომდინარე, შესაც-

ვლელია მათი სიგრძე თავდაპირველი პროექტის ნახაზებში 

მოცემული ზომების შესაბამისად და იმავე ქვის გამოყენე-

ბით, ფარული არმირების დამატებით.

მოპირკეთება

ბაზალტის წყობა – ალპური კლუბის ფასადის მოპირკეთე-

ბის დაზიანებული არეალები უნდა შეკეთდეს ლოკალურად, 

ქვის კონსერვაციის აპრობირებული მეთოდით. წყობის შევ-

სებისათვის აუცილებელია იმავე ქვის ტიპის და გეომეტრიის 

გამოყენება, რაც არცთუ ისე დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, 

რადგან ამ ქვის მოპოვება საკმაოდ ადვილია დღევანდელ 

ბაზარზე. ქვის ფილის მცირე ზომის დანაკარგების შევსება კი 

უნდა მოხდეს თავსებადი ხსნარის გამოყენებით. ქვის სხვა 

ტიპის დაზიანებებისთვის, როგორიცაა, განშრევება, ატკეჩვა 

და გაფხვიერება, გამოყენებულ იქნას შესაბამისი მახასი-

თებლების თავსებადი გამმაგრებელი. 

ეკლარის ქვა – შემორჩენილი, თანადროული მოსაპირკე-

თებელი ეკლარის ქვა უნდა გაიწმინდოს ზედაპირული ნა-

დებისაგან და დანაკარგები შეივსოს თავსებადი მასალით. 

ხელოვნური მარმარილო – მრგვალი სვეტების მოპირკე-

თების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის შემთხვევაში გა-

მოყენებულ უნდა იქნას ანალოგიურთან მაქსიმალურად 

მიახლოებული (შემადგენლობითა და ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლებით) მასალა. 

ალუმინის ვიტრაჟი – უნდა აღდგეს დაკარგული და სახეც-

ვლილი ალუმინის პროფილიანი ვიტრაჟები ორიგინალის 

ანალოგიური მასალით, კონფიგურაციითა და ზომებით. 

ცოკოლის და პირველი სართულის ტერასა და კიბე

შენობის ცოკოლის სართულის დაზიანების დინამიკის შე-

საჩერებლად აუცილებელია მოხდეს სახურავიდან წყლის 

ქვის გადამყვანების მეტად დაგრძელება და ტერასაზე მოხ-

ვედრილი წყლების ახალ სანიაღვრე არხში მიმართვა. ასევე 

რეკომენდებულია იატაკის დაზიანებული ცალკეული ფილე-

ბის რესტავრაცია და არა გამოცვლა. 

აივნები

აივნებიდან უნდა მოიხსნას ყველა გვიანდელი დანამატი. 

დაზიანებულ ან შეცვლილ იატაკებზე უნდა მოეწყოს ახალი 

ჰიდროსაიზოლაციო ფენა და უნდა აღდგეს თავდაპირველი 

სახით. ზუსტად უნდა განისაზღვროს აივნის დეფორმაციის 

გამომწვევი მიზეზები. ამისათვის საჭიროა, ჩატარდეს შიდა, 

უჩინარი სტრუქტურის ინსტრუმენტული კვლევა და მონი-

ტორინგი, რაც საშუალებას მოგვცემს, ადეკვატური ჩარევით 

შევაჩეროთ აივნების დეფორმაცია-დაზიანებების განვითა-

რება.

მოპირკეთება – პირველი სართულის აღმოსავლეთ ფასად-

ზე კონსოლურად გადმოსული აივნის ეკლარის ქვის მოპი-

რკეთების წყობა უნდა აღდგეს თავდაპირველი, აშენების 

დროინდელი სახით (ქვის ორი თანაბარი სიმაღლის მსხვილ 

რიგს შორის წვრილი რიგი), თუმცა წყლის ქვის გადამყვა-

ნებისათვის გასათვალისწინებელია ქვის ამ სახეობის მო-

წყვლადობა წყლის ზემოქმედების მიმართ. ამიტომ დასაშვე-

ბია მათი ჩანაცვლება თავდაპირველი პროექტით მოცემული 

ბაზალტის ქვით, რომელიც ბევრად მედეგია წყლისა და 

გარემოს არასასურველი ზემოქმედებისადმი. ახლო მომა-

ვალში სასურველია, გამოიცვალოს ბოლო რეაბილიტაციის 

დროს ფასადზე აკრული ეკლარის ქვის ფილებიც, ვინაიდან 

მათი სისქე, მონტაჟის ტექნოლოგია, ზედაპირის დამუშავება 

და ხარისხი არ იძლევა მათი კედელზე დიდხანს შენარჩუ-

ნების გარანტიას. ეს მიდგომა ეხება ახალი ქვით მოპირკე-

თების ყველა უბანს. შესაცვლელია ასევე მოპირკეთების 

კუთხის გადაბმები, რომლებიც გამოწეულია ძირითადი სიბ-

რტყეებიდან; ამასთან არავითარი ფუნქციური დანიშნულება 

არ აქვს, ზედმეტად ანაწევრებს ფასადის სწორ სიბრტყეებს 

და ხელს უშლის ფასადის ერთიანი სიბრტყის აღქმას. 

შელესილობა – ჭერის დაზიანებული ადგილები უნდა მოიხ-

სნას, გაილესოს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და შეიღებოს ღია 

ფერის, მოთეთრო საღებავით.
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ლითონის მოაჯირი – მიუხედავად მოაჯირების დღევანდე-

ლი დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობისა, აუცილებელია, 

საფუძვლიანად შემოწმდეს კედელში ჩამაგრების ადგილები 

(სამწუხაროდ, კვლევის პროცესში მოპირკეთებამ და მრა-

ვალჯერადმა ნალესმა ამ ადგილების ახლო ხედით დაკვირ-

ვების საშუალება არ მოგვცა) და საჭიროების შემთხვევაში 

გამაგრდეს. ხილული დაზიანებები შეკეთდეს, დეფორმირე-

ბული ნაწილები ადგილზე გასწორდეს, მოხდეს კოროზიის 

მკურნალობა და ახლიდან შეიღებოს ორიგინალი ტექნო-

ლოგიის შესაბამისად. 

კარ-ფანჯარა

არაავთენტიკური ვიტრაჟები მთელ პერიმეტრზე უნდა გა-

მოიცვალოს და აუცილებელია, აღდგეს ამავე მასალისა და 

პროფილის კარ-ფანჯრით. შემორჩენილი ნაწილები გაიწ-

მინდოს გვიანი საღებავის ფენისაგან. მცირე დაზიანებების 

და დეფორმაციის აღმოსაფხვრელად საჭიროა ჩაუტარდეს 

ადგილზე რესტავრაცია და გამოიცვალოს დეგრადირებული 

კაუჩუკის შუასადებები. თბოეფექტურობის გაზრდის მიზნით 

შესაძლებელია შემინვის გაორმაგებაც იმავე პროფილში, 

თუ ეს ნეგატიურად არ იმოქმედებს შენობის კონსტრუქციულ 

მდგრადობაზე.

ტერასა სახურავზე

გამოსაცვლელია გადახურვის მრავალშრიანი საფარი. 

ახლიდან უნდა მოეწყოს ჰიდროსაიზოლაციო ფენები და 

წყლის გადამყვანი პერიმეტრალური არხი, რაზეც უნდა გა-

ნთავსდეს ლითონის ცხაურები. პარაპეტზე უნდა აღდგეს 

ქვის მოპირკეთება. კონსტრუქციული და ჰიდროსაინჟინრო 

გაანგარიშების შემდეგ შესაძლებელია, მოეწყოს პროექტით 

გათვალისწინებული ტერაცოს ფილები. ტერასის შემდგომი 

გამოყენებიდან გამომდინარე, ასევე დასაშვებია იატაკზე 

დროებითი მსუბუქი ახალი მასალის დაგება ისე, რომ არ 

არღვევდეს შენობის ვიზუალურ მთლიანობას.

მთავარი დარბაზის სახურავი

გამოსაცვლელია გადახურვის მრავალშრიანი საფარი. 

ახლიდან უნდა მოეწყოს ჰიდროსაიზოლაციო ფენები და 

წყლის შემკრებ-გადამყვანები. სახურავზე დასაშვებია მოეწ-

ყოს მზის ენერგიის შემკრები პანელები ისე, რომ არ დაირ-

ღვეს შენობის, კერძოდ, მისი „მეხუთე“ ფასადის მხატვრულ- 

არქიტექტურული იერი. აღნიშნულის განხორციელების 

შესაძლებლობას იძლევა შენობის მაღალი პარაპეტი, რო-

მელიც მზის ენერგიის შემკრები პანელების გამოჩენას შე-

ზღუდავს და ხეების სიმაღლე, რომელიც არ შეაფერხებს 

მზის სხივის წვდომას. ამავდროულად, გასათვალისწინებე-

ლია დარბაზის გადახურვის ამჟამინდელი კონსტრუქციული 

მდგომარეობა და მისი გაძლიერების პოტენციალი. პანელე-

ბისგან მიღებული ენერგია გამოყენებულ უნდა იქნას, რო-

გორც დამატებითი და არა ჩამანაცვლებელი წყარო შიდა 

ცხელი წყლის ან ელექტროენერგიისა. ზომებით უნდა შე-

მცირდეს დარბაზის კედლებზე ახლად დამატებული წყლის 

ქვის გადამყვანები. უმჯობესია, აღდგეს სახურავიდან წყლის 

გადაყვანის თავდაპირველი სისტემა, რაც გულისხმობს შე-

ნობაში გამავალი ვერტიკალური მილების ჩანაცვლებას 

ახალი მილებით და სახურავზე შესაბამისი მიმღებების და-

მონტაჟებას.

გვირგვინისსიმბოლოიანი ქვის დეკორატიული კედელი 

საჭიროა დეკორატიული კედლის ქვის ელემენტების ზედა-

პირის მსუბუქი, არააგრესიული გაწმენდა. აუცილებელია 

ქვის ზედაპირზე არსებული მცირე ზომის დანაკარგების შე-

ვსება და ბზარების კონსოლიდაცია. როგორც შემავსებლად, 

ასევე გამმაგრებლად უნდა იქნას გამოყენებული თავსებადი 

ხსნარი. 

ინტერიერი
ინტერიერში უნდა შენარჩუნდეს ყველა ღირებული დეკო-

რატიული და არქიტექტურული დეტალი, მოხდეს მათი რე-

სტავრაცია და კონსერვაცია.

იატაკი

ქვის იატაკი – ყველა ტიპის ქვის იატაკის შემთხვევაში უნდა 

მოხდეს ახლად დამატებული საფარის მოხსნა და თავდა-

პირველი იატაკის აღდგენა-შენარჩუნება. დაუშვებელია 

მცირე დაზიანებების გამო ქვის ფილების შეცვლა. ასეთ შემ-

თხვევებში მიზანშეწონილია დაზიანებული მონაკვეთების 

ლოკალური რესტავრაცია და ამოტეხვების და ბზარების 

შევსება თავსებადი ხსნარებით. ასევე საჭიროა, შეუსაბამო 

წყობა ჩანაცვლდეს თავდაპირველი წყობის მიხედვით. 

ხის იატაკი – დაზიანებული ხის იატაკები შესაძლებელია 

შეიცვალოს ახლით, თუმცა აქაც საჭიროა დაცულ იქნას თა-

ნადროული მასალის რაობა, წყობის ხასიათი და დაგების 

ტექნოლოგია. 

ჭერი – უნდა მოხდეს თაბაშირ-მუყაოს ფილებისა და სხვა, 

გვიანდელი შეკიდული ჭერისა და შეფუთვების ჩამოხსნა. 

ასევე უნდა მოიხსნას დაზიანებული გაჯის ნალესობა და 

ახლიდან შეილესოს ანალოგიური მასალით. გამოყენებულ 

იქნას ღია ფერის ინტერიერის მოთეთრო საღებავი. 

სვეტები – სვეტების ქვის მოპირკეთების ზედაპირი უნდა 

გაიწმინდოს გვიანდელი არათავსებადი მყარი ნადებისგან 

ისე, რომ არ დაზიანდეს ქვის ზედაპირები. დანაკარგები 

უნდა აღდგეს იმავე ტიპის მასალით, ხოლო მცირე ზომის 

დაზიანებული მონაკვეთები შეკეთდეს თავსებადი ხსნარით. 

კედლები – აუცილებელია, მოიხსნას ყველა გვიანდელი ტი-

ხარი. 

კონსტრუქციული დასკვნიდან გამომდინარე, მდგრადო-

ბის ასამაღლებლად, საჭიროა სილიკატური აგურით ნაშენი 

კედლების ახლიდან შელესვა ლითონის ბადეზე. ასევე შე-

საძლებელია ისეთი თანამედროვე მასალების გამოყენებაც, 

როგორიცაა ბოჭკოვანი კომპოზიტური მასალები. აღნიშნუ-

ლის შემდეგ კედლის ზედაპირები ახლიდან უნდა შეილესოს 

გაჯით და დაუბრუნდეს თავდაპირველი სახე. 

 • ქვის მოპირკეთების ზედაპირები უნდა გაიწმინდოს და კონ-

სერვაცია ჩაუტარდეს დაზიანებულ ნაწილებს.

 • ხის პანოს უნდა მოშორდეს ყველა ზედმეტი ელემენტი, გაიწ-

მინდოს და რესტავრირდეს დაზიანებული ადგილები. 

 • კონსერვაციას საჭიროებს ასევე მარკეტრის ტექნიკით შეს-

რულებული პანელებიც. 

 • აღსადგენია ასევე ჭადრაკის ფედერაციის ადმინისტრაციუ-

ლი ზონის დერეფნის ხის მოპირკეთებაც.

კარი – ყველა თავდაპირველი კარი, რომელიც მოგვიანებით 

შეიცვალა მეტალპლასტმასითა და MDF-ით, უნდა ჩანაცვლ-

დეს თავდაპირველი მასალისა და მეთოდის გათვალისწინე-

ბით დამზადებული კარებით. მოგვიანებით გადაკეთებული 

სივრცეების ახალი კარები შეიცვალოს მსგავსი ზედაპირის 

ფაქტურის მქონე ახალი კარებით. მთავარი დარბაზის შემო-

რჩენილი კარის მიხედვით ვიზიტორთა ზონაში აღსადგენია 

ხის დაშპონილი კარიც. 

მთავარი დარბაზი
ეს მონაკვეთი მოიცავს მხოლოდ მთავარი დარბაზის იმ 

ელემენტებს, რომელთა შენარჩუნება ან/და შეკეთებაა სა-

ჭირო. მთავარი დარბაზის ადაპტაციისთვის საჭირო ჩარევის 

დეტალური წინადადებები მოცემულია 4.2. ქვეთავში – „ჩა-

რევის სახელმძღვანელო პრინციპები“.

საჭიროა დარბაზის შიდა სივრცის ტექნიკური განახლება 

და ღირებული არქიტექტურული დეტალების რესტავრაცია. 

დარბაზის რესტავრაციისა და ახალ ფუნქციასთან ადაპტაცი-

ისას გასათვალისწინებელია, რომ არ უნდა დაირღვეს მისი 

ერთიანი მხატვრული სახე და მოხდეს ღირებული დეტალე-

ბის უცვლელად შენარჩუნება. ფიზიკური მდგომარეობიდან 

გამომდინარე, უმეტესი მათგანის მდგომარეობისა და ვიზუა-

ლური მხარის გაჯანსაღება შესაძლებელია საკონსერვაციო- 

სარესტავრაციო ჩარევის გზით.

ჭერი – უცვლელად უნდა შენარჩუნდეს ჭერის ხის დაუზიანე-

ბელი პანელები, უნდა მოხდეს მათი გაწმენდა ეგზოგენური 

ნადებისგან. დაზიანებული ფრაგმენტები უნდა განახლდეს 

ახალი, ანალოგიური ზომისა და მასალის პანელებით. საჭი-

როებიდან გამომდინარე, დასაშვებია პანელების საღებავის 

ფენის მოხსნა და განახლება, თუმცა აღნიშნულმა არ უნდა 

გამოიწვიოს პანელების ზედაპირის ზედმეტი მექანიკური 

დაზიანება.

კედლები – სასურველია კედლის თანადროული გაჯის ნა-

ლესობის განახლება და ზედაპირის დამუშავება. ასეთ შემ-

თხვევაში აუცილებელია გამოყენებულ იქნას ლესვის და 

ზედაპირის დამუშავების ავთენტიკური ტექნიკა. საჭიროა 

ასევე მოძრავი პანელების ზედაპირების კონსერვაცია.

იატაკი – აუცილებელია, შენარჩუნდეს იატაკის საფარის 

ტიპი და განახლდეს ხალიჩის ქსოვილი.
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ავეჯი და მცირე არქიტექტურული ფორმები
სასურველია, საარქივო ნახაზებისა და ფოტოების მიხედვით 

შენობის მთლიან სივრცეში აღდგეს ძირითადი სტაციონა-

რული ავეჯი, დარბაზის მაყურებელთა სავარძლები და ცენ-

ტრალური გათბობის ხის ცხაურები. 

კარადები – სასურველია ადმინისტრაციულ ზონაში არსებუ-

ლი კარადების გამოცვლა და ახლის დამზადება პროექტით 

წარმოდგენილი ნახაზების მიხედვით. 

განათების ბრა და ჭაღი – ორიგინალი განათების საშუალე-

ბები უნდა აღდგეს ყველა სივრცეში. ორივე სართულის ვე-

სტიბიულსა და გვერდით გალერეებში მოსახსნელია გვიან 

მოწყობილი ჭერის თანამედროვე საფარი და გამოსაჩენი და 

ფუნქციურად აღსადგენია თანადროული კერამიკული სანა-

თები. სანათების უმეტესობა შემორჩენილია, დანაკარგების 

შემთხვევაში უნდა დამზადდეს ანალოგიური ფორმისა და 

მასალის სანათები.

შესანარჩუნებელია დარბაზის სცენის ალუმინის სანათებიც, 

ხოლო ადმინისტრაციული სივრცისთვის შესაძლებელია 

ძველის მსგავსი მოგრძო ფორმის, ახალი, სადა სანათების 

დამონტაჟებაც. 

სივრცეების ფუნქციური დატვირთვიდან გამომდინარე, ზოგ 

შემთხვევაში აუცილებელი იქნება განათების გაზრდაც, რაც 

მიიღწევა უფრო მძლავრი ნათურების გამოყენებით. 

კონსტრუქცია
კონსტრუქტორის რეკომენდაციების შესაბამისად, შენობის 

არქიტექტურული პროექტის მომზადებას წინ უნდა უძღოდეს 

ინსტრუმენტული კვლევა, რაც დააზუსტებს ჩარევის საჭირო-

ებას. საჭიროა სილიკატური აგურის კედლები არმირებული 

ლესვით გაძლიერდეს და გატარდეს კონსტრუქციულ დას-

კვნაში მითითებული ახლო და შუალედური პერიოდისთვის 

აუცილებელი ღონისძიებები იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს 

შენობის სათანადო კონსტრუქციული მდგრადობა.

საინჟინრო კომუნიკაციები 
შენობის შიდა გეგმარების დაბრუნების და გარკვეული ფუნ-

ქციური გადაგეგმარების შესაბამისად უნდა მოხდეს შიდა 

ტექნიკური, საინჟინრო ქსელის სრული მოდიფიცირება. ამ 

მხრივ შენობა სრულად უნდა პასუხობდეს თანამედროვე 

სტანდარტებს და უსაფრთხოების ნორმებს. 

შენობის საინჟინრო კომუნიკაციების კვლევების თანმდევი 

რეკომენდაციების შესაბამისად, სარეაბილიტაციო პრო-

ექტის მომზადების პროცესში სპეციალისტების მიერ უნდა 

შედგეს შიდა კომუნიკაციის ქსელის სრული მოდერნიზების 

პროექტი, კერძოდ: 

საჭიროა ადმინისტრაციულ ზონაში არსებული სველი წე-

რტილების რეაბილიტაცია; 

სრულად საჭიროებს რეკონსტრუქციას ვიზიტორთა ზონაში 

არსებული ყოფილი სანკვანძების ტექნიკური სისტემები, 

ინფრასტრუქტურა და მოპირკეთება;

სივრცეების განაწილების მიხედვით ახლიდან მოსაწყობია 

სასმელი წყლის, გათბობა-გაგრილების, ვენტილაციისა და 

ელექტრომომარაგების სისტემები.

ელექტროქსელი

შენობის ფუნქციურად და ტექნიკურად გამართვისათვის არ-

სებული ელექტრომომარაგების ქსელი თანამედროვე სტა-

ნდარტების შესაბამისად თავიდან საჭიროებს დაპროექტე-

ბას და არსებული ცენტრალიზებული სისტემიდან რამდენიმე 

ინდივიდუალურ სისტემაზე მოდიფიცირებას. აქვე აუცილე-

ბელია ამ სისტემაში ინტეგრირებული იყოს ვიდეომეთვა-

ლყურეობის ქსელის, ვენტილაციის, გათბობა-გაგრილების, 

თანამედროვე განათების, აკუსტიკური სისტემებისა და სხვა 

მსგავსი დანიშნულების ობიექტების განვითარებისა და სა-

ჭიროებისამებრ მორგების საშუალებებიც. 

დასაპროექტებელია სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემაც, 

რომელიც ინტეგრირებული იქნება ერთიან მართვის სისტე-

მასთან და შესაბამისად იმუშავებს ავარიის შემთხვევაში.

ქსელის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭიროა თა-

ნამედროვე ტიპის, მაღალი ხარისხის მქონე აპარატურა, რაც 

გაზრდის ქსელის საიმედოობას და გარანტირებულად უსა-

ფრთხოს გახდის მას. 

სასურველია, პროექტირების ეტაპზე გათვალისწინებულ 

იქნას შენობის გარე განათებაც. 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა

32 კოენარდ ვან ბალენი, „ისტორიული შენობების პრევენციული კონსერვაცია“, შენობებისა და ძეგლების რესტავრაციის საერთაშორისო ჟურნალი, 
(2015), 21 (2-3), გვ. 99-104.

იმისთვის, რომ რეაბილიტაციის შემდგომ მოხდეს წყლის 

უსაფრთხო და მოსახერხებელი მიწოდება მომხმარებლე-

ბისთვის, სასურველია მოწესრიგდეს ქსელი. შენობის გარე 

პერიმეტრზე მოეწყოს ახალი ჭა გარედან შენობაში შემო-

მავალი მილებისათვის და გამოიცვალოს შენობიდან ჭამდე 

გამავალი მილებიც. 

სისტემების კვლევამ აჩვენა, რომ აუცილებელია შიდა წყა-

ლსადენი და კანალიზაცია მოეწყოს ახალი მილებით და 

მოხდეს მისი კედელში ჩაყოლება ან მინიმუმ დაფიქსირდეს 

კედელსა და ჭერზე. აგრეთვე წყალსადენის უკეთესი ექსპ-

ლუატაციისთვის მოეწყოს სანიტარული მოწყობილობების 

არათანმიმდევრული, არამედ კოლექტორული დაკავშირე-

ბა. კანალიზაციის სისტემა უნდა მოეწყოს დღევანდელისგან 

განსხვავებული კონფიგურაციით, რათა შემცირდეს სართუ-

ლის სახურავებში ჰორიზონტალური საკანალიზაციო მილე-

ბის რაოდენობა. უნდა გაიმართოს ასევე სახურავიდან წვი-

მის წყლის გადამყვანი სისტემა. 

გათბობა, ვენტილაცია და გაგრილება 

საჭიროა არაერთი სამუშაოს გეგმაზომიერად განხორციე-

ლება იმისათვის, რომ შენობაში შენარჩუნდეს ნორმებითა 

და სტანდარტებით გათვალისწინებული კლიმატი და სუფთა 

ჰაერის საჭირო მაჩვენებელი. ამისათვის საჭიროა თითოეუ-

ლი სივრცის ფუნქციის მიხედვით ჩატარდეს შემდგომი დე-

ტალური კვლევები. შესწავლილი იქნას შენობის მთლიანი 

არსებული თბო და სიცივის დანაკარგები. დადგინდეს, ნორ-

მე ბის მიხედვით, რა რაოდენობის სუფთა ჰაერია საჭირო 

შენობის ცალკეულ სათავსებში და რა სიმძლავრის ენერ-

გიაა საჭირო მის დასამუშავებლად. 

რეკომენდებულია, შენობას ამარაგებდეს ცენტრალიზებუ-

ლი გათბობის, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები, 

რომლებიც ცალკეული სისტემისაგან განსხვავებით ბევრად 

გამართული და ეფექტურია. 

აუცილებელია შენობის მთავარი დარბაზის, ასევე სხვა სივ-

რცეების აღჭურვა მექანიკური სავენტილაციო სისტემით. 

აღნიშნული რეკომენდაციები გათვალისწინებულ უნდა 

იქნას ენერგოეფექტურობის გაზრდისთვის.

4.1.1. მოვლა-პატრონობის გეგმა
შენობის გრძელვადიანი კონსერვაცია და დაცულობის მაღა-

ლი ხარისხის უზრუნველყოფა დამოკიდებულია მის სწორ და 

მიზანმიმართულ მოვლა-პატრონობაზე. მოვლა-პატრონობის – 

როგორც ხშირად მოიხსენიებენ პრევენციული ღონისძიებების, 

რეგულარული წარმართვა ამცირებს არქიტექტურული ძეგლის 

შეუქცევად დაზიანებას, შენობის მეპატრონესა თუ მოსარგებ-

ლეს არიდებს მასშტაბურ ფინანსურ ხარჯებს და ამცირებს სა-

რეაბილიტაციო თუ სარესტავრაციო ჩარევის აუცილებლობას. 

არქიტექტურული ძეგლის მოვლა-პატრონობა კომპლექსუ-

რი და მრავალმხრივი ქმედებების ერთობლიობაა, რომელიც 

ინდივიდუალურად, ძეგლის საჭიროებებიდან გამომდინარე 

იქმნება და დროში გაწერილი გეგმის მიხედვით იმართება. 

წესისამებრ, შენობის სამშენებლო მასალა განიცდის ბუნებრივ 

დაბერებას, გარემოს არასასურველი ფაქტორების ზემოქმედე-

ბით დეგრადაციას და ექსპლუატაციით გამოწვეულ ცვეთას. ამ 

პროცესების სრულად აღმოფხვრა წარმოუდგენელია, თუმცა 

დროული და ადეკვატური პრევენციული ჩარევით შესაძლებე-

ლია შენობის სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივება. 

პრევენციული კონსერვაცია არ არის მხოლოდ მოვლა-პატრო-

ნობის აღმნიშვნელი კიდევ ერთი ტერმინი. ეს არის აზროვნე-

ბისა და ფოკუსის შეცვლა რეაქტიული საპასუხო ქმედებიდან 

პროაქტიულ მოქმედებაზე. ყურადღების გადატანა მხოლოდ 

დასუფთავებიდან ან შეკეთებიდან უფრო ჰოლისტიკურ და 

ინტეგრირებულ მიდგომაზე. ბოლო წლების განმავლობაში კონ-

სერვაციის დარგის ყურადღება გამაჯანსაღებელი კონსერვაცი-

იდან (წარსულში გაუარესებული მდგომარეობის გამოსწორე-

ბა) გადავიდა პრევენციულ კონსერვაციაზე (პროფილაქტიკური 

ქმედებები, რომლებიც ხელს შეუშლის მდგომარეობის გაუარე-

სებას). ფოკუსის ეს ცვლილება აშკარად გამოიკვეთა როგორც 

მოძრავი, ისე უძრავი ობიექტების კონსერვაციაში.

პრევენციული კონსერვაცია მოიცავს მართვას, მონიტორინგს, 

შესაძლებლობების განვითარებას, რისკის შეფასებას და შე-

მცირებას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის უზრუნველყოფს 

და ასევე დამოკიდებულია საზოგადოების ჩართულობაზე. მი-

დგომა „ფართო საზოგადოებას აძლევს უფლებამოსილებას, 

იზრუნოს მის მემკვიდრეობაზე მისი მოვლა-პატრონობით“.32 ამ 

მხრივ არც ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობაა 

გამონაკლისი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც შენობის დიდი ნა-

წილი მულტიფუნქციურ საჯარო სივრცედ გამოიყენება და ფა-

რთომასშტაბიან ღონისძიებებს მასპინძლობს.
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პრობლემები და საჭიროებები, რომლის წინაშეც დღეს შენო-

ბა დგას, დიდ წილად განპირობებულია არასწორი ექსპლუა-

ტაციით გამოწვეული უარყოფითი შედეგებითა და რეგულა-

რული მოვლა-პატრონობის არარსებობით, რაც დადასტურდა 

შენობის ფიზიკური მდგომარეობის შეფასებითაც. (იხ. თავი 3. 

„შენობის აღწერა და ფიზიკური მდგომარეობის შეფასება“). 

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი არის მოდერ-

ნისტული შენობა თანამედროვე მასალებთან დაკავშირებული 

ყველა პრობლემით. ბრტყელი გადახურვით, შუშის დიდი ღი-

ობებით. ის მდებარეობს საკმაოდ მკაცრ და არარეგულარულ 

გარემოში: ტემპერატურის ხშირი ცვალებადობის და ურბანული 

პარკის პირობებში, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს პრევენციუ-

ლი ღონისძიებების საჭიროებებს. 

ძეგლის დაცულობის ხარისხის გასაზრდელად კონსერვაციის 

გეგმის ფარგლებში შემუშავდა ჭადრაკის სასახლისა და ალ-

პური კლუბის შენობის მოვლა-პატრონობის გეგმა, რომელიც 

მორგებულია შენობის ფუნქციასა და საკონსერვაციო მდგომა-

რეობის საჭიროებებს. 

მოვლა-პატრონობის გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი 

ღონისძიებები გათვლილია ერთ წელზე და იძლევა ყოველწ-

ლიური განახლების საშუალებას. გარკვეულ შემთხვევებში 

გეგმა მოიცავს 5 წელში ერთხელ (ერთჯერადად) შესასრულე-

ბელ სამუშაოებსაც. დოკუმენტის ტექსტურ ნაწილში ჩართუ-

ლია პერიოდულად შესასრულებელი სამუშაობის გრაფიკები, 

რომელსაც ახლავს სპეციალურად შემუშავებული ანკეტა, რაც 

შენობის მფლობელს ან მოსარგებლეს სისტემური მონიტორი-

ნგის და თანმიმდევრული დოკუმენტაციის შექმნის პროცესს 

გაუმარტივებს. მოვლა-პატრონობის გეგმის ქმედებები აერთი-

ანებს გეგმიური მონიტორინგის, პრევენციული ღონისძიებების 

და გადაუდებელი ჩარევის კომპონენტებს. 

გეგმა ასახავს შენობის არსებულ მდგომარეობას და საკონსე-

რვაციო საჭიროებებს, ამიტომ აქ გათვალისწინებული ღონის-

ძიებები არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაი-

დგას კონსერვაციის გეგმის განხორციელებამდე ისე, როგორც 

ეს ასახულია სამოქმედო გეგმაში (თავი 5.6. „სამოქმედო გეგ-

მა“). აქედან გამომდინარე, მოვლა-პატრონობის შემოთავაზე-

ბული გეგმა გამოყენებითი უნდა იყოს როგორც ძეგლის კონსე-

რვაციამდე, ასევე კონსერვაციის შემდეგ. 

ძირითადი მიმართულებები:

მოვლა-პატრონობის გეგმა შეიქმნა და ჩამოყალიბდა სამი ძი-

რითადი მიმართულების – გეგმიური მონიტორინგის, პრევენ-

ციული ღონისძიებების და გადაუდებელი ქმედების (დაზიანე-

ბის აღმოჩენის შემთხვევაში) სწორად განსახორციელებლად 

და სამართავად. ჩამოთვლილი მიმართულებების მართვა 

დაფუძნებულია პრინციპებზე, რომელიც პირველ ყოვლისა, 

იზიარებს შენობის საჭიროებებს, ფუნქციურ ცვეთასთან დაკა-

ვშირებულ გარემოებებს და არსებული ავთენტიკური მასალის 

თავისებურებებს. 

ვინაიდან მოვლა-პატრონობა მუდმივი პროცესია, მონიტორი-

ნგისა და პრევენციული ღონისძიებების შესრულება განისა-

ზღვრა როგორც სეზონურად, ასევე არასეზონურად. გეგმის ფა-

რგლებში, სეზონურად ხდება იმ ელემენტების მონიტორინგი, 

რომლის მდგომარეობა და სათანადო ფუნქციონირება პირ-

დაპირ დაკავშირებულია კლიმატურ პირობებთან და სეზონურ 

ცვლილებებთან (ნალექი, ტემპერატურის ცვალებადობა, ქარის 

ნაკადები და ა. შ.). ამავე სქემით ხორციელდება პრევენციული 

ღონისძიებებიც. 

ქვემოთ დეტალურად არის განხილული თითოეული ქმედება 

გეგმიური მონიტორინგიდან გადაუდებელ ქმედებებამდე.

გეგმიური მონიტორინგი 

მონიტორინგის პროცესი გულისხმობს შენობის ფიზიკური 

მდგომარეობის პერიოდულ ინსპექტირებას, რომელიც უნდა 

განხორციელდეს შემოთავაზებული სქემის მიხედვით (იხ. გრა-

ფიკი: გეგმიური მონიტორინგის გეგმა), რომელიც ითვალისწი-

ნებს როგორც გარემოს ზემოქმედებით, ასევე ექსპლუატაციით 

გამოწვეულ დამაზიანებელ ფაქტორებს და ამ ფაქტორების ზე-

მოქმედების ხარისხს. 

გეგმის მიხედვით, თანმიმდევრულად ხდება შენობის სისტე-

მების და კრიტიკული კონსტრუქციული თუ არქიტექტურული 

მონაკვეთების პერიოდული შეფასება. ამ პროცესში განსაკუთ-

რებული ყურადღება ეთმობა შენობის კონსტრუქციულად მო-

წყვლად არეალებს, ასეთ შემთხვევაში ვიზუალური ინსპექტი-

რების პარალელურად გათვალისწინებულია ისეთი ზომები, 

როგორიც არის შენობის კრიტიკულად სუსტი არეალების ინსტ-

რუმენტული კვლევა და ანალიტიკური შეფასება.

მონიტორინგის დროს აღმოჩენილი დაზიანებული არეალების 

აღნიშვნა და ფოტოდოკუმენტაცია უნდა მოხდეს მოვლა-პატ-

რონობის საკონტროლო ანკეტაში მოცემული სისტემების ნუმე-

რაციის მიხედვით და ლოკაციები დატანილ უნდა იქნეს შენო-

ბის გრაფიკულ ნახაზებზე.

# არქიტექტურული ელემენტები და მექანიკური სისტემები

პერიოდული მონიტორინგის გეგმა
სეზონური არასეზონური

გაზაფხუ-
ლი

ზაფხული
შემოდგო-

მა 
ზამთარი თვიურად

კვარტა-
ლურად

წლიურად
5 წელში 
ერთხელ

1 ფასადი

1.1 მოპირკეთება
1.2 კარ-ფანჯარა 
1.3 ცოკოლის და პირველი სართულის ტერასა და კიბე
1.4 აივნები
1.5 ტერასა სახურავზე
1.6 დარბაზის სახურავი
1.7 გვირგვინისსიმბოლოიანი ქვის დეკორატიული კედელი 
2 ინტერიერი
2.1 იატაკი
2.1.1 ქვის იატაკი
2.1.2 ხის იატაკი
2.2 ჭერი
2.3 სვეტები
2.4 კედლები
2.5 კიბე
2.6 კარი
2.7 მთავარი დარბაზი
2.7.1 ჭერი
2.7.2 კედლები 
2.7.3 იატაკი
2.8 ავეჯი და მცირე არქიტექტურული ფორმები
2.8.1 კარადები
2.8.2 განათების ბრა და ჭაღი
2.9 კონსტრუქცია
2.9.1 შენობის კრიტიკული არეალების ვიზუალური შეფასება
2.10 საინჟინრო კომუნიკაციები 
2.10.1 ელექტროქსელი
2.10.2 წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა
2.10.3 გათბობა, ვენტილაცია და გაგრილება
2.10.4 უსაფრთხოების სისტემები

პრევენციული ღონისძიებები

პრევენციულ ღონისძიებებში მოიაზრება მუდმივი, სტანდარტუ-

ლი, მარტივი მოვლა და მოიცავს ადგილის დასუფთავებას, ნა-

გვის მოშორებას, ცხოველისა და ფრინველის ნარჩენებისგან 

გაწმენდას, ლაქების მოცილებას, შემინული გადახურვებისა 

და ფანჯრების გაწმენდას, მინის შეცვლას და დრენაჟის გაწ-

მენდას, ხის/ლითონის დროებითი ნაგებობების სტრუქტურულ 

შემოწმებას. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ასევე მოიცავს 

ძეგლებზე მზარდი მცენარეების მოცილებას, თუ ისინი შედარე-

ბით მცირე ზომისაა და ჯერჯერობით გავლენა არ მოუხდენიათ 

ისტორიულ ქსოვილზე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ 

ამოცანებიდან ბევრში შესაძლებელია მოხალისეების მონაწი-

ლეობა, რაც დაკავშირებული იქნება მინიმალურ დანახარჯებ-

თან. 

პრევენციული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა და 

მასშტაბი განისაზღვრება მონიტორინგის ფაზაში, სწორედ 

ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ზედმიწევნით დეტა-

ლურად წარიმართოს მონიტორინგის პროცესი და დროულად 

გატარდეს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები.

პრევენციული ღონისძიებები გულისხმობს შენობაზე და მის 

ტექნიკურ სისტემებზე უარყოფითად მოქმედი ფაქტორების შე-

მცირებას, ამ გზით შენობის ფიზიკური მდგომარეობის სტაბი-

ლურობის შენარჩუნებას და მოიცავს:

 • შენობის წყალარინების სისტემის პერიოდულ გაწმენდას, 

რაც წყლის გადამყვანების გამართულად ფუნქციონირებას 

უზრუნველყოფს.

 • არქიტექტურული ზედაპირებიდან არასასურველი ნადების 

დროულ მოცილებას ისე, რომ არ დაზიანდეს ღირებული 

ელემენტები. წმენდის პროცესში ისეთი არქიტექტურული 

ზედაპირებიდან, რომელიც მდგრადია წყლის მიმართ, კონ-

კრეტულად მტვერი და ზედაპირული ნადები უნდა მოიხსნას 

სველი წესით, ქიმიური გამხსნელების გამოყენების გარეშე. 

წყლის მიმართ მგრძნობიარე ზედაპირების წმენდისას მიზა-

ნშეწონილია მტვრის და სხვა ეგზოგენური ნადების მშრალი 

წესით მოხსნა. 

 • შენობის კრიტიკულად სუსტი არეალების ინსტრუმენტულ 

კვლევას. ასეთ არეალებად მოიაზრება შენობის კონსოლუ-

რად გადმოსული აივნები, მთავარი დარბაზის გადახურვის 

და ამფითეატრის კონსტრუქცია და შენობის საძირკვლები. 

მოვლა-პატრონობის გეგმის თანახმად, ამ კვლევის განხო-

რციელება განსაზღვრულია 5 წელში ერთხელ, თუმცა მდგო-

მარეობის სტაბილურობიდან გამომდინარე, დასაშვებია 

კვლევებს შორის შუალედის გახანგრძლივება. 

 • უსაფრთხოების სისტემების გამართვას, გამაფრთხილებე-

ლი ნიშნების განთავსებას, ასევე სამეთვალყურეო და ისეთი 

ღონისძიებების წარმოებას, რომელიც მინიმუმამდე დაიყ-

ვანს ვანდალიზმის თუ უნებლიე დაზიანების შემთხვევებს.

 • რეგულარული ფოტოდოკუმენტაციის შედგენას შენობის 

ინტერიერისა და ექსტერიერის საერთო ხედების ჩვენებით, 

მათ შორის კონსტრუქციულად სუსტი არეალების ფიქსაციით. 
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მასშტაბური შეკეთების საერთო ღირებულება (C)

მცირე შეკეთების საერთო ღირებულება (B)

პრევენციული მოვლა-პატრონობის საერთო ღირებულება (A)

გა
უა
რ
ეს

ებ
ის

 დ
აჩ
ქა
რ
ებ
ა

ჩნდება კონსტრუქციული პრობლემა

ნაგებობის გამოყენება არ შეიძლება

ვლინდება მნიშვნელოვანი დაზიანება

ვლინდება მინიმალური დაზიანება

ნორმალური ცვეთა

მასშტაბური შეკეთება

შე
კე

თ
ებ

ის
 ხ

არ
ჯე

ბი

მცირე შეკეთება

პრევენციული ზომები 

(მოვლა-პატრონობა)
დრო (წლები)

A

B

C

11. დიაგრამაზე წარმოდგენილია დრო, შეკეთების ხარჯები და მოვლა-პატრონობის დადებითი მხარეები  

(რეიმონდ ს. მატულიონისი და ჯოენ ს. ფრაიტაგი, შენობის მოვლა-პატრონობა, 1991)

აქტივობა 
პრევენციული ღონისძიებების გეგმა

სეზონური არასეზონური
გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი თვიურად კვარტალურად წლიურად 5 წელში ერთხელ

1 წყალარინების სისტემის გაწმენდა

2
შენობის კრიტიკულად სუსტი 

არეალების ინსტრუმენტული კვლევა 

3
არქიტექტურული ზედაპირების 

გაწმენდა 

4
ვანდალიზმის ფაქტების თავიდან 

არიდება

5

ინტერიერისა და ექსტერიერის 

ფოტოდოკუმენტაცია საერთო ხედების 

ჩვენებით

გადაუდებელი ჩარევა 

ფრთხილი დაგეგვმის დროსაც კი გაუთვალისწინებელი პრო-

ბლემებისგან სრულად თავის არიდება შეუძლებელია. 

მონიტორინგის და პრევენციული ღონისძიებების დროულად 

გატარების შემთხვევაში შენობის ან მისი არქიტექტურული, 

კონსტრუქციული და ტექნიკური დეტალის გაუთვალისწინებე-

ლი დაზიანების შემთხვევები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. 

მიუხედავად ამისა, დაზიანების საფრთხის არსებობა არცერთ 

შემთხვევაში არ უნდა გამოირიცხოს. 

გაუთვალისწინებელი პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში 

შენობის მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა 

განსაზღვროს დაზიანების კატეგორია. დაზიანების აღმოსა-

ფხვრელად სწრაფი რეაგირებისას დასაშვებია ისეთი ქმედებე-

ბი, რომელთა განსახორციელებლადაც საჭიროა მინიმალური 

ჩარევა-შეკეთება, რაც გულისხმობს მაგალითად: სახურავის 

დაზიანებული ფენილის დროებით გადაუდებელ დაცვას წყლის 

ინფილტრაციისგან ან/და ალუმინის ვიტრაჟის გაბზარული/გა-

ტეხილი მინის შეცვლას და სხვ. ამ პროცესში ან შემდეგ შესაძ-

ლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ექსპერტიზა, რაც სცდება მო-

ვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი ჯგუფის კომპეტენციას და 

მოითხოვს შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტების პროცესში 

ჩართვას. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ სამშენებ-

ლოდ გამოყენებული მასალები, რომლებიც დამახასიათებე-

ლია კონკრეტულად ამ პერიოდის შენობებისთვის, სპეციფიკურ 

მოვლა-პატრონობასა და ექსპერტიზას საჭიროებს. 

მოვლა-პატრონობის გეგმის გამოყენება და 

განახლება 

მოვლა-პატრონობის გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც პე-

რიოდულად საჭიროებს განახლებას. განსაკუთრებით იმ შემ-

თხვევაში, თუ შენობამ ან შენობის რომელიმე ნაწილმა იცვალა 

ფუნქცია, ან რადიკალურად შეიცვალა შენობის და შიდა ტექ-

ნიკური სისტემების ფიზიკური მდგომარეობა კატასტროფული 

მოვლენების შედეგად. 

მოვლა-პატრონობის გეგმით ხელმძღვანელობს შენობის მე-

საკუთრე და მოსარგებლე (უზუფრუქტუარი, მეიჯარე და სხვ.), 

რომლებიც ასევე პასუხისმგებელნი არიან ძეგლის მოვლა-პა-

ტრონობაზე. ამ მიზნით უნდა ჩამოყალიბდეს ჯგუფი, რომელ-

შიც გაერთიანდება როგორც მესაკუთრის, ასევე მოსარგებლის 

წარმომადგენელი, ხოლო სამუშაოების სპეციფიკიდან გამო-

მდინარე, უშუალო მონიტორინგს განახორციელებს ჯგუფში შე-

მავალი კვალიფიციური პირი. ასეთი პირი კარგად უნდა იცნობ-

დეს შენობას, კონსერვაციის მართვის გეგმას და აღჭურვილი 

იყოს შესაბამისი ინვენტარით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა 

მოხდეს მისი გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოვლა-პატრონობის გეგმა უნდა განახლდეს შესაბამისი კვა-

ლიფიკაციის მქონე მოწვეული სპეციალისტების მიერ და შე-

თანხმდეს შენობის მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელ 

ჯგუფთან. თითოეული მოსარგებლე ორგანიზაციის ხელმძღვა-

ნელობა უნდა იცნობდეს დოკუმენტს და ხელმისაწვდომი იყოს 

მათთვის. გეგმის ნებისმიერი ცვლილება ყველა დაინტერესებუ-

ლი მხარის წარმომადგენელს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს.

მოვლა-პატრონობის ამ კონკრეტული გეგმით 

ხელმძღვანელობისას გასათვალისწინებელია 

შემდეგი:

 • კონსერვაციამდე

ძეგლზე მოვლა-პატრონობის გეგმის განხორციელების შე-

დეგად შენობის ფიზიკური ქსოვილის და შიდა სისტემების 

დაზიანების რისკები მინიმუმამდე მცირდება. რეგულარული 

მონიტორინგის პროცესი ხელს უწყობს დაზიანების დროულ 

33 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მუხლი 47. 22 მაისი, 2017, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე https://matsne.gov.ge/
en/document/view/21076?impose=parallelEn&fullscreen=1&publication=13 ნანახია 2020 წლის 28 მაისს.

იდენტიფიცირებას. პრევენციული ღონისძიებები კი ამცირებს 

დაზიანების დინამიკას და შენობის კონსერვაციის მართვის 

გეგმის შესრულების გადავადების შემთხვევაშიც კი ძეგლის 

დაცულობა მიღწეულია მაქსიმალურად მცირე ჩარევით. 

 • კონსერვაციის შემდგომ 

ვინაიდან თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი 

ფუნქციურად და საზოგადოებრივად აქტიური შენობაა, მოვ-

ლა-პატრონობის გეგმის კონსერვაციის რეგულარული განხო-

რციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ძეგლის დაცულობის 

მაღალი ხარისხი და მესაკუთრე და მოსარგებლე თავიდან 

აიცილებენ ძვირად ღირებული საკონსერვაციო ჩარევის აუცი-

ლებლობას. 

 • მონაცემების სისტემატიზაცია 

მონიტორინგის და პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში 

შედგენილი დოკუმენტური და ტექსტური მონაცემების სისტემა-

ტიზაცია უნდა მოხდეს ელექტრონულ ბაზაში, რომელიც ხელმი-

საწვდომი იქნება პროცესში ჩართული ყველა დაინტერესებუ-

ლი მხარისთვის და დაცული იქნება ინფორმაციის დაკარგვის 

ან დაზიანებისგან. ამ ინფორმაციის სისტემატიზაცია უზრუნ-

ველყოფს შენობის ფიზიკური მდგომარეობის ცვალებადობის 

ფიქსაციას და მნიშვნელოვან საინფორმაციო წყაროს წარმო-

ადგენს სამომავლო კვლევისა და საკონსერვაციო ჩარევის გა-

ნსასაზღვრად. 

სად მთავრდება მოვლა-პატრონობა და სად იწყება 

საკონსერვაციო ჩარევა?

მოვლა-პატრონობის გეგმა არცერთ შემთხვევაში არ გუ-

ლისხმობს საკონსერვაციო ქმედების განხორციელებას; 

მოვლა- პატრონობის გეგმა თავის თავში მოიაზრებს მხოლოდ 

და მხოლოდ შენობის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის და გა-

რემო ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგად მომხდარი 

პროცესების მონიტორინგს და შენობაზე ან შენობის ტექნიკურ 

სისტემებზე არასასურველი ქმედებების შემცირებას რეგულა-

რული პრევენციული ღონისძიებების გზით. 

რეგულარული მონიტორინგის პროცესში დაზიანების აღმოჩე-

ნის შემთხვევაში, როგორც ძეგლის ინტერესებიდან გამომდი-

ნარე, ასევე კანონით33 დადგენილი რეგულაციების თანახმად, 

აუცილებელია, პროცესში დაუყოვნებლივ ჩაერთოს შესაბამისი 

სპეციალისტი – არქიტექტორი, არქიტექტურის რესტავრატორი, 

ტექნიკური ინჟინერი და ა. შ., მოხდეს როგორც საკონსერვაციო 

ჩარევის მეთოდოლოგიის დამუშავება, ასევე შესაბამისი ნება-

რთვის აღება და გადაუდებელი საკონსერვაციო ჩარევა. 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/21076?impose=parallelEn&fullscreen=1&publication=13
https://matsne.gov.ge/en/document/view/21076?impose=parallelEn&fullscreen=1&publication=13
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შენობის მოვლა-პატრონობის საკონტროლო ანკეტა

შევსების თარიღი: დღე / თვე / წელი

შეავსო:

№
არქიტექტურული 
ელემენტები და 

მექანიკური სისტემები

მდგომარეობა

შენიშვნა

დაზიანება
დაზიანების 
ადგილმდე-

ბარეობა 
შენიშვნა

ფოტო 
№სტაბი-

ლური

მცირედ 
გაუარე-
სებული 

საშუალოდ 
გაუარესე-

ბული

ძალიან 
გაუარე-
სებული

აქტიური

პასიურიპროგრე-
სირებადი

არაპროგრე-
სირებადი

1 ფასადი

1.1 მოპირკეთება

1.2
ალუმინის ვიტრაჟი და 
კარ-ფანჯარა 

1.3
ცოკოლის და პირველი 
სართულის ტერასა და 
კიბე

1.4 აივნები

1.5 ტერასა სახურავზე

1.6 დარბაზის სახურავი

1.7
ქვის დეკორატიული 
კედელი 

2 ინტერიერი

2.1 იატაკი

2.1.1 ქვის იატაკი

2.1.2 ხის იატაკი

2.2 ჭერი

2.3 სვეტები

2.4 კედლები

2.5 კიბე

2.6 კარი

2.7 მთავარი დარბაზი

2.7.1 ჭერი

2.7.2 კედლები 

2.7.3 იატაკი

2.7.4
ავეჯი და ტექნიკური 
აღჭურვილობა

2.8
ავეჯი და მცირე 
არქიტექტურული 
ფორმები

2.8.1 კარადები

2.8.2 განათების ბრა და ჭაღი

2.9 კონსტრუქცია

2.9.1

შენობის კრიტიკული 
არეალები 
(კონსტრუქციულად 
სუსტი)

2.10
საინჟინრო 
კომუნიკაციები

2.10.1 ელექტროქსელი

2.10.2
წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების სისტემა

2.10.3
გათბობა, ვენტილაცია და 
გაგრილება

2.10.4
უსაფრთხოების 
სისტემები

4.2. ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები
ეს ქვეთავი დაყოფილია 3 ნაწილად. პირველ ნაწილში ჩა-

მოთვლილი და აღწერილია ზოგიერთი სივრცისთვის ახალი 

ფუნქციის მინიჭებასთან დაკავშირებული წინადადებები; მო-

მდევნო ნაწილში საუბარია შემოთავაზებული ჩარევების ეკო-

ნომიკურ დასაბუთებაზე; ბოლო ნაწილში კი წარმოდგენილია 

რამდენიმე ელემენტი, რომელთა რეკონსტრუქციაც აუცილებ-

ლად რეკომენდებულია. 

4.2.1. შენობის ნაწილების ახალი ფუნქციებისთვის ადაპტაცია მისი 
ინტერპრეტაციისთვის და ფუნქციური და ეკონომიკური მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად

შენობის ახალი ფუნქციებისთვის ადაპტაციას მიმართავს კულ-

ტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მრავალი მოსარგებლე 

და მესვეური მაშინ, როდესაც შენობებს უკვე დაკარგული აქვს 

თავდაპირველი ფუნქცია ან, როცა სხვაგვარად შეუძლებელია 

ძეგლის ფასეულობებისა და კულტურული მნიშვნელოვნების 

შენარჩუნება. 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შემთხვევაში 

რამდენიმე მიზეზი იყო, რამაც განაპირობა შენობის სივრცის 

ზოგიერთი ნაწილის ადაპტაციის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება. რეალობა ისაა, რომ ამჟამად შენობის ნაწილების ფუნ-

ქციური დანიშნულება უკვე შეცვლილია და ხდება მათი ახალი 

ფუნქციით დატვირთვა ახლანდელი მოსარგებლეების მიერ, 

მაგრამ ეს ხდება არასათანადო ფორმით. როგორც მდგომარე-

ობის შეფასების ნაწილშია აღწერილი, ადაპტაციის ბოლოდ-

როინდელმა მცდელობებმა გამოიწვია შენობის ქსოვილისა და 

მისი ღირებულების განმსაზღვრელი ელემენტების მიუღებელი 

ცვლილებები და საჭიროა ამის გამოსწორება. მეორე მხრივ, 

აღნიშნული მოდიფიკაციები განპირობებული იყო იმით, რომ 

შენობის ექსპლუატაციის ხარჯების დასაფარად მოსარგებლენი 

ესწრაფოდნენ დამატებითი შემოსავლის მიღებას შენობის გა-

რკვეული ფართის გაქირავებით. ამ მიზეზით მოხდა ზოგიერთი 

სივრცის გაერთიანება, დაყოფა ან უბრალოდ გადაკეთება 

ახალი მოსარგებლეების/ მოიჯარეების საჭიროებების შესაბა-

მისად, შენობის ღირებულებებისა და კულტურული მნიშვნე-

ლოვნების ყოველგვარი გათვალისწინების გარეშე. 

ამრიგად, კონსერვაციის მართვის გეგმის ავტორებს აქვთ ორ-

მაგი ამოცანა – ერთი მხრივ, მოითხოვონ შეცვლილ სივრცეებ-

ში გაუმართლებელი ჩარევების აღმოფხვრა შენობის ღირებუ-

ლებების შენარჩუნებისა და ინტერპრეტაციის მიზნით, მაგრამ 

ამავდროულად იზრუნონ იმაზე, რომ არ გაქრეს ის ფინანსური 

სარგებელი, რასაც ემყარება მოსარგებლე ორგანიზაციების 

ფუნქციონირება. იმისათვის, რომ ამ სივრცეებმა დაიბრუნოს 

შენობის თავდაპირველი ფუნქცია და გაიზარდოს მისი ეკონო-

მიკური ეფექტიანობა, უნდა შეიქმნას ახალი ფუნქციური სივ-

რცეები.

ქვემოთ მოცემული წინადადება შენობის გარკვეული ფართე-

ბის ადაპტაციის შესახებ არის კონსერვაციისა და მართვის გეგ-

მის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც ეფუძნება შენობის კონ-

სერვაციის პრიორიტეტებს და განსაზღვრავს მისი მდგრადი 

განვითარებისათვის საჭირო ქმედებებს. 

ჩატარებული კვლევების შედეგების მიხედვით, შენობის სამო-

მავლო განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია მისი 

ისტორიული ფუნქციის შენარჩუნება და მოსარგებლეთათვის 

კომფორტული და თანამედროვე სივრცის შექმნა შენობის მხა-

ტვრული და არქიტექტურული ღირებულების დაცვით.

შენობის სივრცის სწორად დაგეგმვა და მართვა როგორც სა-

განმანათლებლო, ისე კომერციული მიზნებისთვის, სპორტის 

ორივე სახეობის მიმართულებით, რომელთაც ტრადიციულად 

ემსახურებოდა შენობა, უაღრესად მნიშვნელოვანია შენობის 

რევიტალიზაციისა და მისი სივრცეების ადეკვატურად გამო-

ყენებისათვის. კვლევებმა აჩვენა, რომ ამ მიზნის მისაღწევად 

არსებობს საკმარისი სივრცე. იმედია, ადაპტაციის წარმოდგე-

ნილი წინადადება სრულად განახორციელებს შენობის ეკონო-

მიკური და სიცოცხლისუნარიანი განვითარების იდეას. 

წინადადებები ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის შესახებ ეხება 

შემდეგ სივრცეებს:

შენობის ორივე ნაწილის (ჭადრაკისა და 

ალპინიზმის) ადმინისტრაციული ზონები 

მთავარი დარბაზი, მისი ვესტიბიულები და 

გალერეები

თემატური კაფე, მუზეუმი და საჩუქრების მაღაზია 

ცოკოლის სართულზე, სივრცე თავდაპირველი 

ბუფეტის ადგილას, რომელიც დღეს გამოყენებულია 

საბილიარდო დარბაზად 

ალპური კლუბის მეკლდეურთა დარბაზი, რომელიც 

თავდაპირველი პროექტის მიხედვით სააქტო 

დარბაზი იყო 

ღონისძიებების სივრცე სახურავის ტერასაზე

რადგან კონსერვაციის მართვის გეგმის მთავარი ამოცანა შე-

ნობის თავდაპირველი იერსახისა და გეგმარების კონსერვა-
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ციაა, ადაპტაციის კონცეფცია თავდაპირველი გეგმარებისა და 

აღდგენილი არქიტექტურული ელემენტების პირობებში მოია-

ზრებს მსუბუქი, გასაშლელი კედლის კონსტრუქციებით შენო-

ბის ზოგიერთი სივრცის დროებით დატიხვრას, აღნიშნული სივ-

რცეების გამოყენებას საჭიროებისამებრ და ამგვარად შენობის 

შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობას თავდაპირველი და 

ახალი თავსებადი დანიშნულებით. ეს წინადადება ხელს არ 

უშლის შენობის თავდაპირველ ზონირებას, რაც ითვალისწი-

ნებდა ინტერიერის დაყოფას ორ – ადმინისტრაციულ და ვიზი-

ტორთა ზონად.

ადმინისტრაციული ზონა

როგორც ალპური კლუბის, ისე ჭადრაკის ფედერაციის ადმი-

ნისტრაციული სივრცეები არსებითად უცვლელი რჩება. შე-

მოთავაზებულია მცირე ჩარევები მოსარგებლეთა ამჟამინდე-

ლი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, რაც გამოვლინდა 

დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვისა და სოციოლოგი-

ური კვლევის შედეგად.

ალპური კლუბის ადმინისტრაციულ სივრცეს ეხება შემდეგი 

ცვლილებები: 

შეხვედრების სივრცის გაფართოების მიზნით მოხდება ამჟა-

მად გამოუყენებელი რამდენიმე მცირე საოფისე ოთახის გა-

ერთიანება. ორი სათავსი ოთახი გადაკეთდება მეკლდეურთა 

დარბაზის გასახდელ ოთახებად, ხოლო ორი ოთახი – საშხაპე 

ოთახად. 

შემდეგი ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია უფრო 

მეტი მცირე ზომის საკლასო ოთახების საჭიროებით, განხო-

რციელდება ჭადრაკის ფედერაციის მიერ გამოყენებულ სივ-

რცეში, კერძოდ: 

 • მეორე სართულზე არსებული მცირე დარბაზის სივრცე 

დროებითი ტიხრების საშუალებით დაიყოფა სამ ინდივიდუ-

ალურ სივრცედ;

 • მთავარი დარბაზის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხრი-

დან მომიჯნავე ოთახები გადაკეთდება საკლასო სივრცეე-

ბად;

 • ტერასაზე ასასვლელი კიბის ზედა ბაქნის დონეზე მოეწყობა 

ორი შემინული ოთახი ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 

ორმარშიანი კიბის ბუნებრივი განათება. 

მთავარი დარბაზი, ვესტიბიულები და გალერეები

მთავარი დარბაზი, შენობის ცენტრალური ელემენტია რო-

გორც არქიტექტურულად, ისე შინაარსობრივადაც. სწორედ 

ამ სივრცეს უკავშირდება შენობის ძირითადი ღირებულებები; 

წარსულში აქ არაერთი ისტორიული საჭადრაკო თამაში ჩატა-

რებულა, მანვე განაპირობა შენობის საზოგადოებრივ სივრცედ 

ქცევა სპორტის, კულტურისა და რეკრეაციის კუთხით. 

დროთა განმავლობაში დიდ დარბაზში ჭადრაკის მატჩებზე 

უშუალოდ დასწრება ნაკლებად აქტუალური გახდა. ამ სპო-

რტმა ასევე ნელ-ნელა დაკარგა ის პოპულარობა, რომელიც 

სამი ათწლეულის განმავლობაში ქართველ ქალ მოჭადრა-

კეთა უწყვეტმა გამარჯვებებმა მოუტანეს და რომელიც შენო-

ბის არსებობის პირველ 20 წელს უკავშირდება. გარდა ამისა, 

ციფრული განვითარების ეპოქაში ეს დარბაზი, სავარაუდოდ, 

აღარასოდეს იქნება გამოყენებული ერთი საჭადრაკო შეხვე-

დრის ჩასატარებლად, როგორც ეს თავდაპირველად ხდებოდა. 

 

მდგომარეობის შეფასებასთან დაკავშირებულ თავში რო გორც 

აღინიშნა, მთავარი დარბაზი რამდენიმე ათწლეულის გან მავ-

ლო ბაში არ გამოყენებულა მისი თავდაპირველი დანიშნუ-

ლებით და მისი მდგომარეობაც საკმაოდ არასახარბიელოა, 

შესაბამისად, ის თითქმის ვერანაირ ღონისძიებას ვეღარ მას-

პინძ ლობს. საგულისხმოა, რომ ჭადრაკის ფედერაცია (შენობის 

მთავარი დარბაზით მოსარგებლე) აღნიშნავს, რომ ქალაქს არ 

აქვს სათანადო სივრცე ჭადრაკის მასშტაბური ჩემპიონატების 

ჩასატარებლად. უფრო მეტიც, როდესაც საქართველო დასახე-

ლდა 2017 წლის ჭადრაკის მსოფლიო ოლიმპიადის მასპინძ-

ლად, ამისათვის ბათუმში შეირჩა გაცილებით დიდი სივრცის 

მქონე ღონისძიებების დარბაზი. როგორც ამ დოკუმენტთან და-

კავშირებული კვლევის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვი-

დან გამოვლინდა, ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლები 

აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე საშუა-

ლო მასშტაბის ტურნირების ჩასატარებლადაც არ არის საკმა-

რისი ჭადრაკის სასახლის დღევანდელი სახით წარმოდგენი-

ლი დარბაზები. მომიჯნავე უბნებში არსებული ღონისძიებების 

სივრცეებისა და დარბაზების კვლევამ, რომელიც, როგორც 

ერთ-ერთი სავარჯიშო, პრაქტიკული სემინარის „არქიტექტუ-

რული მემკვიდრეობის ადაპტაცია და ხელახალი გამოყენება“ 

ფარგლებში ჩატარდა, ცხადყო, რომ მიმდებარე უბნებში მსგა-

ვსი ზომის სივრცე არ არის, ხოლო მთავარი დარბაზი, რეაბი-

ლიტაციის შემდეგ შესაძლოა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების 

ადგილად იქცეს. ეს თავის მხრივ, შემოსავლის წყარო გახდება, 

რაც შენობის ფინანსურ მდგრადობას შეუწყობს ხელს. ეს საკი-

თხი უფრო ვრცლად არის მიმოხილული მომდევნო ქვეთავში.

მთავარი დარბაზის, მისი ვესტიბიულებისა და გალერეების 

ადაპტაციის წინადადებით განისაზღვრება შემდეგი:

 • დარბაზის ტექნიკური აღჭურვა თანამედროვე სტანდა-

რტების შესაბამისად, ისე, რომ არ დაირღვეს მისი ერთი-

ანი მხატვრული სახე, დღემდე შემორჩენილი ავთენტიკური 

ელემენტები და მთლიანობა. ამასთან, აუცილებლად გათვა-

ლისწინებულ უნდა იქნეს დარბაზის შიდა სივრცის თანად-

როული, სტილისტური მახასიათებლები. დარბაზის ტექნი-

კური განახლებისას მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად იქნეს 

თავიდან აცილებული არსებული საკომუნიკაციო სქემის 

ცვლილება (ვიზიტორების მოძრაობის სქემა და შიდა ტექნი-

კური კომუნიკაციების ქსელი); 

 • დარბაზის სავარძლების შეცვლა თანამედროვე, ფუნქციუ-

რი სავარძლებით, რომლებიც გაბარიტითა და ზომით მაქსი-

მალურად მიახლოებული იქნება ორიგინალის დიზაინთან. 

მნიშვნელოვანია, ახალ სავარძლებზე გამოყენებულ იქნეს 

ძველი სავარძლების ემბლემური დანომვრის სისტემა და 

დიზაინი.

 • დარბაზის სცენის გადიდება ადვილად დასაშლელი და გა-

დასაადგილებელი მსუბუქი კონსტრუქციის გამოყენებით, რაც 

საშუალებას იძლევა, გაზრდილი სცენის ფართი გამოყენე-

ბულ იქნას საჭადრაკო ჩემპიონატების ჩასატარებლად. ჩვე-

ულებრივ კი, დარბაზს შეეძლება უმასპინძლოს კონფერენცი-

ებს, საჯარო ლექციებს, კონცერტებსა თუ სხვა ღონისძიებებს.
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 • მოსაცდელი სივრცეების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობე-

სება, რაც გულისხმობს პირველი სართულის ვესტიბიულის 

მოსაცდელად და მატჩების პირდაპირი გადმოცემის საყუ-

რებლად გამოყენებას. გარდერობი უნდა მოეწყოს დარ-

ბაზის პარტერის ქვეშ მდებარე სივრცეში, რომელიც ასევე 

პირველი სართულის ვესტიბიულში გამოდის. მოსაცდელი 

სივრცე პირდაპირ დაუკავშირდება ცოკოლის სართულზე 

ადაპტაციის კონცეფციით შემოთავაზებულ კაფეს, მაღაზიასა 

და ჭადრაკის მუზეუმს;

 • ცალკეული ვესტიბიულების ხელახალი გამოყენება. ვე-

სტიბიულის სივრცეებში, პირველ და მეორე სართულებზე 

შესაძლებელია მოეწყოს დროებითი და ადვილად გადასა-

ადგილებელი მსუბუქი კონსტრუქციის ტიხრები, რისი საშუა-

ლებითაც მოხდება მთავარი დარბაზის აღმოსავლეთით და 

დასავლეთით მდებარე გალერეების საჭიროებისამებრ იზო-

ლირება სხვადასხვა რანგის საჭადრაკო შეჯიბრის, გამოფე-

ნისა თუ სხვა ღონისძიების ჩასატარებლად.

მეკლდეურთა დარბაზი

მეკლდეურთა დარბაზისადმი ინტერესი საკმაოდ მაღალია 

მთამსვლელთა და მეკლდეურთა შორის, განსაკუთრებით 

ლაშქრობებს შორის პერიოდებში. დარბაზი პოპულარიზაციას 

უწევს ჯანსაღ ცხოვრებას, კლუბში იზიდავს ახალ წევრებს და 

რაც მთავარია, არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი. 

თუმცა მეკლდეურთა დარბაზი, რომელიც ცოკოლის სართულზე 

არსებულ თავდაპირველ სააქტო დარბაზში მდებარეობს, ვერ 

აკმაყოფილებს სპორტის ამ სახეობის თანამედროვე სტანდა-

რტებს. სივრცეში არ არის საკმარისი სიმაღლე, საჭირო ვენტი-

ლაციის სისტემა, უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი ინვენტა-

რი და იატაკის საფარიც საფრთხის შემცველია. აუცილებელია 

არსებული დარბაზის პირობების გაუმჯობესება, მათ შორის 

საშხაპეებისა და გასახდელების მოწყობა ახლანდელი ადმი-

ნისტრაციული ფართის ადგილას, რომელიც ამჟამად გამოუყე-

ნებელია. ამრიგად, მიზანშეწონილია ამ სივრცის მოდერნიზება 

და თანამედროვედ აღჭურვილი ხელოვნური საცოცი კედლის 

აგება. იმის გამო, რომ სივრცეს არასაკმარისი სიმაღლე აქვს, 

სანაცვლოდ შეიძლება აიგოს გარე საცოცი კედელი პარკის 

ტერიტორიაზე, თუმცა ეს მხოლოდ კარგი ამინდის პირობებ-

ში იქნება გამოსადეგი. ამავდროულად, ასეთი კონსტრუქცია 

შენობისგან მოშორებით უნდა აიგოს, რათა მან არ შელახოს 

შენობის იერსახე და დაცული იქნეს მემკვიდრეობის კანონით 

გათვალისწინებული ფიზიკური და ვიზუალური დაცვის არე-

ალები. ამგვარი ჩარევისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

შენობისა და პარკის სტატუსიდან გამომდინარე არსებული კა-

ნონით განსაზღვრული რეგულაციები. 
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თემატური კაფე, ჭადრაკის მუზეუმი და საჩუქრების 

მაღაზია ცოკოლის სართულზე, ყოფილი ბუფეტის 

სივრცეში, სადაც ამჯერად განთავსებულია 

საბილიარდო 

სოციოლოგიური კვლევისა და შენობის მოსარგებლეთა გა-

მოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა, რომ შენობას ესაჭიროე-

ბა საზოგადოებრივი სივრცე. მართალია, მთავარი დარბაზის 

ადაპტაციის გეგმა ითვალისწინებს მოსაცდელი ადგილის მო-

წყობას ტურნირებსა თუ გაკვეთილებზე მონაწილე ბავშვების 

მშობელთათვის, თუმცა აგრეთვე უაღრესად მნიშვნელოვანია 

ისეთი სივრცის გაჩენა, რომელიც დამატებით დაიტვირთება 

სხვა კომერციული და საინტერპრეტაციო მიზნებით.

შეთავაზებული წინადადება ითვალისწინებს ცოკოლის სა-

რთულზე, საბილიარდოს მფლობელთა სარგებლობაში დღეს 

არსებული ფართის გამოთავისუფლებას და თავდაპირველი 

ბუფეტის სივრცესთან გაერთიანებას – თემატური კაფეს, ჭად-

რაკის მუზეუმისა და ჭადრაკისა და ალპინიზმის საჩუქრების 

მაღაზიისთვის გამოსაყენებლად. ამ სივრცით სარგებლო-

ბას შეძლებენ შენობის აქტიური მოსარგებლეები, კერძოდ: 

მეკლდეურთა დარბაზის მომხმარებელი ახალგაზრდები, მოზა-

რდები და ტურნირებზე მონაწილე ბავშვები თუ მათი მშობლე-

ბი, ასევე სხვა სტუმრები თუ დამთვალიერებლები, რომლებიც 

ბაღს, შენობასა თუ მუზეუმს სტუმრობენ.

შენობის ღირებულებების ინტერპრეტაციის მიზნებისათვის 

გათვალისწინებულია კაფესა და მაღაზიის სივრცის მომიჯნა-

ვედ არსებული ტექნიკური ოთახის გადაკეთება ჭადრაკის მუ-

ზეუმის სივრცედ. ამგვარი სივრცის შექმნა უფრო ვრცლად არის 

არგუმენტირებული მომდევნო ქვეთავში, ისევე, როგორც მე-5 

თავის მე-5 ქვეთავში ინტერპრეტაციის შესახებ. 

მაშინ, როდესაც შენობის სხვადასხვა სივრცეში ცალ-ცალკე 

განთავსდება ალპინიზმისა და ჭადრაკის მუზეუმები, კაფე და 

სასაჩუქრე მაღაზია ამ ორ თემატიკას გააერთიანებს, ინტერი-

ერში გათვალისწინებული იქნება ორივე თემატიკის დიზაინის 

ელემენტები, სუვენირები და ლიტერატურა. 

ეს გადაწყვეტა გააჩენს შემოსავლის წყაროს, რაც ამ ფართების 

დღევანდელი გაქირავებიდან შემოსული თანხების კომპენ-

სირებას მოახდენს. კაფე-მაღაზიასთან წვდომა შესაძლებელი 

იქნება როგორც გარედან, ისე შიგნიდან რეკონსტრუირებული 

კიბის უჯრედის საშუალებით. ამ შემთხვევაში რეკომენდებუ-

ლია დასაბუთებული ბიზნესგეგმის და სიღრმისეული ფინანსუ-

რი კვლევის ჩატარება.

ღონისძიებების სივრცე სახურავის ტერასაზე 

პერიოდულად, გარემო პირობების შესაბამისად, შესაძლებე-

ლია ტერასაც ერთჯერადად დაიტვირთოს სხვადასხვა ფუნ-

ქციით. ამ მიზნისთვის შესაძლებელია ტერასაზე დაიგოს თა-

ნამედროვე მასალისგან დამზადებული ასაწყობი იატაკის 

ფენილები, რომელიც შეესაბამება შენობის იერსახეს და არ 

დაამძიმებს ტერასის კონსტრუქციას. შესაბამისად, ტერასის 

სივრცე შესაძლებელია ასევე გაქირავდეს ისეთი ღონისძიებე-

ბისთვის, როგორიცაა: მოდის ჩვენება, სადღესასწაულო მიღე-

ბა და სხვ.

4.2.2. ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის ეკონომიკური პოტენციალის 
დასაბუთება

ადრეც აღინიშნა, რომ ადაპტაციის შემოთავაზებული წინა-

დადებები მეტწილად განპირობებული იყო იმ საჭიროებით, 

რომ შენობა უნდა გახდეს ფინანსურად თვითკმარი, შეძლოს 

შენობის მოვლა-პატრონობისა და ფუნქციონირების ხარჯების 

დაფარვა. შესაბამისად, ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის გადა-

წყვეტილებები სიფრთხილით იქნა მიღებული და ემყარება სა-

ფუძვლიან დასაბუთებას, რათა ხელი შეუწყოს კონსერვაციის 

მიზნების შესრულებას.

კვლევის ეტაპზე ცხადი გახდა, რომ მიღებული გადაწყვეტილე-

ბების დასასაბუთებლად საჭიროა ეკონომიკური ანალიზი და 

ბაზრის კვლევა. პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდა პროფე-

სიონალებისთვის ჩატარებული პრაქტიკული სემინარი „არქი-

ტექტურული მემკვიდრეობის ადაპტაცია და ხელახალი გამო-

ყენება“ არაერთი მიგნების საფუძველი გახდა და პროექტის 

გუნდს უბიძგა, ჩაეტარებინათ შენობის საუკეთესო გამოყენების 

პირობების კვლევა. 

სრულყოფილი ეკონომიკური ანალიზი, სამწუხაროდ, სცდებო-

და პროექტის ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებს. ადაპ-

ტაციის შეთავაზებების სრულფასოვანი ხარჯთეფექტურობის 

ანალიზი, რომელიც დაეფუძნებოდა უძრავი ქონების კომპანი-

ის მიერ ჩატარებულ ბაზრის კვლევას, აგრეთვე უდავოდ დიდ 

ხარჯებს უკავშირდებოდა. ამრიგად, გეგმის დასაბუთება ემყა-

რება შენობის საუკეთესო და ეფექტური სარგებლობის კვლე-

ვის წინასწარ შედეგებსა და ზემოთ ხსენებული პრაქტიკული 

სემინარის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევას.

ფინანსური ინდიკატორების დათვლა ცხადყოფს, რომ შენობის 

არსებითი, ისტორიული და მხატვრული ღირებულებები, მისი 

ავთენტიკურობა და არამატერიალური ღირებულება, რომე-

ლიც მის მიერ შენარჩუნებულ ისტორიულ ფუნქციას უკავშირ-

დება, შეიძლება გახდეს შენობის მდგრადი განვითარების წი-

ნაპირობა. 

თუ შენობის ავთენტიკურობა ჯეროვნად იქნა დაცული და ინტე-

რპრეტირებული, ის აუცილებლად გარდაიქმნება ეკონომიკურ 

ღირებულებად და ხელს შეუწყობს შენობის სიცოცხლისუნარი-

ანობასა და მდგრადობას. 

შენობის საუკეთესო გამოყენების პირობების კვლევა (შემო-

კლებული ვერსია მოცემულია დანართ #7-ში) შეეხება მთავარ 

დარბაზს, თემატურ კაფე-მუზეუმს, ბოლდერინგის დარბაზს 

ახლანდელ მეკლდეურთა დარბაზში, გარე საცოც კედელს და 

მზის პანელების გამოყენებას. დოკუმენტში მოცემული ფინან-

სური გათვლები სახელდახელო ხასიათისაა და არ უნდა იქნას 

აღქმული, როგორც ხარჯების, მოგებისა და სარგებლის სრული 

და ამომწურავი სურათი. ამას გარდა, როგორც შესავალშივე 

არის აღნიშნული, კონსერვაციის მართვის გეგმა არ მოიცავს 

მისი განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯთაღრიცხვას. 

მთავარი დარბაზი 

დღეისათვის გამოუყენებელი მთავარი დარბაზი შენობის ის 

ნაწილია, რომელმაც ყველაზე მეტად შეინარჩუნა ავთენტიკუ-

რობა. სწორედ ამ სივრცეს აქვს ყველაზე მაღალი პოტენციალი 

იმისა, რომ შეაძლებინოს შენობას საკუთარი ეკონომიკური ღი-

რებულების წარმოჩენა. მისი ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციის 

გეგმა ითვალისწინებს რა მისი ღირებულების განმსაზღვრელი 

ელემენტების შენარჩუნებას, ამავე დროს გვთავაზობს მის მრა-

ვალფუნქციურ და მოდერნიზებულ აუდიტორიად ქცევას. რო-

გორც ზემოთ აღვწერეთ, მთავარ დარბაზს ადაპტაციის შემდეგ 

შეეძლება დააკმაყოფილოს ჭადრაკის ფედერაციის საჭიროე-

ბები, უმასპინძლოს ყოველწლიურ ჭადრაკის ჩემპიონატებს და 

ამავე დროს იყოს გამოყენებული სხვადასხვა ღონისძიებისათ-

ვის, მათ შორის, საერთაშორისო დონეზე. 

როგორც კვლევაშია აღნიშნული, სასურველია, მთავარი და-

რბაზი დაიტვირთოს დამატებით ახალი ფუნქციით, რომელ-

საც კავშირი ექნება შენობის თავდაპირველ კონცეფციასთან: 

„სპორტულ და ინტელექტუალურ გამარჯვებასთან“ (დანართი 

7). აქვე კვლევა მიგვითითებს შენობის კონკურენტულ უპირა-

ტესობაზე სხვა მსგავსი ფუნქციის სივრცეებთან მიმართებით 

ქალაქის ამ ნაწილში. როგორც კვლევამ ცხადყო, რეკომე-

ნდებულია, მთავარი დარბაზი დაიტვირთოს TEDx-ის მსგავსი 

ორგანიზაციების ღონისძიებებით, რომელთა მიზანია საჯარო 

გამოსვლების მეშვეობით ცოდნის, გამოცდილებისა და მოტი-

ვაციის გაზიარება. „ეს მოიზიდავს ინტელექტუალურ საზოგა-

დოებას და შექმნის როგორც ფინანსურ სარგებელს, ასევე ხაზს 

გაუსვამს შენობის თავდაპირველ როგორც საგანმანათლებ-

ლო-ინტელექტუალური სივრცის ფუნქციას“. 

აღსანიშნავია, რომ მთავარი დარბაზის ფუნქციურად ხელა-

ხალი დატვირთვა შესაძლებელია სივრცის, მასალებისა და 

ფუნქციის უცვლელად, შენობის არსებული არქიტექტურის წყა-

ლობით: კიბეები უზრუნველყოფს მარტივ გადაადგილებას და 

წვდომას საავარიო გასასვლელებთან. ფართო ვესტიბიულები 

და გალერეები აუცილებელ ბუფერულ სივრცეებს ქმნიან. სა-

ნიტარული კვანძებიც მისაღები ზომისაა და ცალ-ცალკე პირ-

დაპირი შესასვლელები უზრუნველყოფს, რომ ხელი არ შე-

ეშალოს შენობაში პარალელურად რამდენიმე ღონისძიების 

მიმდინარეობას. 

დოკუმენტის შექმნის პროცესში დაინტერესებულ მხარეებთან 

გამართულ მრგვალ მაგიდასთან აღნიშნულმა შეთავაზებამ 

დიდი ინტერესი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის მერიის, განსა-

კუთრებით კი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის დე-

პარტამენტის წარმომადგენლებს შორის. მომავალში შენობის 

მფლობელსა და მის მოსარგებლეებს შორის შესაძლებელია 

შეჯერდეს მთავარი დარბაზის მართვის სქემა, რათა განისა-

ზღვროს მისი სხვადასხვა მიზნით დატვირთვის პერიოდულო-

ბა, მაგ., როდის უნდა მოხმარდეს საჭადრაკო ღონისძიებებს, 

მუნიციპალურ ღონისძიებებს და გაქირავდეს გარეშე პირებზე. 

შემდგომ ეტაპზე რეკომენდებულია ფინანსური კვლევისა და 

ბიზნესგეგმის შექმნა, სადაც შენობის ადაპტაციის, მოვლა-პატ-

რონობის, ცვეთისა და ექსპლუატაციის ხარჯები გაანალიზებუ-

ლი იქნება შემოსავლისა და პოტენციური სარგებლის პირის-

პირ. 

მეკლდეურთა დარბაზი

ამ დროისათვის ალპური კლუბის მეკლდეურთა დარბაზი ვერ 

აკმაყოფილებს ვერც სპორტის ამ სახეობის საჭიროებებს (არა-

საკმარისი სიმაღლე) და ვერც შესაბამის სტანდარტებს. ამ მი-

ზეზით შეზღუდულია ამ სივრცის აქტიური გამოყენება. აღსანიშ-

ნავია, რომ ქალაქში ამ ტიპის სავარჯიშო სივრცეზე მოთხოვნა 

საკმაოდ მაღალია, ამას ადასტურებს პრაქტიკული სემინარის 

ფარგლებში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევა. ალპური 

კლუბის მეკლდეურთა დარბაზით მოსარგებლე ახალგაზრდე-

ბის გამოკითხვამ ცხადყო, რომ მათი სურვილია, დარბაზი იყოს 

უკეთ აღჭურვილი. ამჟამად ამ სივრცეში არის ბოლდერინგის 

დარბაზი, გასახდელები და შეხვედრების ოთახები, თუმცა 

იმისათვის, რომ თანამედროვე მომხმარებლის მოთხოვნე-

ბი დააკმაყოფილოს, საჭიროა გარკვეული ჩარევები. პირველ 

ყოვლისა, როგორც ეს შენობის საუკეთესო გამოყენების კვლე-

ვაში აღინიშნა, მეკლდეურთა დარბაზის მოდერნიზებით და 

თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვის შემთხვევაში დარბაზი 

ალპური კლუბისთვის მუდმივი შემოსავლის წყაროს შექმნის. 

ის აგრეთვე ხელს შეუწყობს ალპური კლუბის შესახებ ცნობი-

ერების ამაღლებას და შესაბამისად, შენობის ტრადიციული 

ფუნქციის ინტერპრეტაციას.

კვლევის თანახმად, ასევე რეკომენდებულია გარე საცოცი კედ-

ლის აგება, რომელიც ბოლდერინგის დარბაზთან ერთად მოემ-

სახურება მომხმარებელს (იხ. დანართი 7). თუმცა კონსერვაცი-

ის მართვის გეგმის ავტორები თავს იკავებენ ამ რეკომენდაციის 

დეტალური განხილვისგან აღნიშნულ დოკუმენტში, ვინაიდან 

მიიჩნევენ, რომ მსგავსი საკითხები ვერის ბაღის კონსერვაცია-

სთან მიმართებით უნდა იქნას განხილული. ბაღიც ისტორიული 

ძეგლია და მისთვის განკუთვნილ ცალკე კონსერვაციის გეგმას 

საჭიროებს.

თემატური კაფე, ჭადრაკის მუზეუმი და საჩუქრების 

მაღაზია 

თავდაპირველი გეგმის მიხედვით, შენობას ჰქონდა კაფე, 

რომელიც ემსახურებოდა ჭადრაკის სასახლისა და ალპური 

კლუბის სტუმრებსა და მოსარგებლეებს. სამწუხაროდ, ამჟამი-

ნდელი კაფე ცოკოლის ტერასაზეა მოწყობილი და სრულიად 

შეუთავსებელია სივრცესთან, ამავე დროს ემსახურება მხო-

ლოდ ბილიარდის დარბაზის მომხმარებლებს. შენობას ასევე 

აკლია საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც შენობაში უმასპი-

ნძლებდა ჭადრაკისა და ალპინიზმის მოყვარულებს, შენობის 

დამთვალიერებლებსა და პარკის სტუმრებს. იმისათვის, რომ 

შენობა საზოგადოებისათვის შეხვედრის ადგილად იქცეს, სა-

ჭიროა სათანადო სივრცე.

კაფე შესაძლოა გახდეს შეხვედრის ადგილი უცხოელი და 

ადგილობრივი სტუმრებისთვისაც. მის თავისუფალ სივრცეში 

შესაძლებელი იქნება ალპინიზმთან და ჭადრაკთან დაკავში-
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რებული თემატური ლიტერატურის გაცნობა, შესაბამისი თე-

მატიკის ვიდეოჩვენებების მოწყობა, რაც საერთო ჯამში ხელს 

შეუწყობს ძეგლისა და ამ ორი სპორტის პოპულარიზაციას ფა-

რთო საზოგადოებაში.

იმ შემთხვევაში, თუ კაფე 4.2.1. პუნქტში მოცემული რეკომენდა-

ციების მიხედვით მოეწყობა, საკმარისი სივრცე დაეთმობა მო-

სასვენებელ ადგილს, მუზეუმს, ბილეთების სალაროს, კაფესა 

და საჩუქრების მაღაზიას. თითოეული მათგანი თავისთავად 

შემოსავლის წყაროს უზრუნველყოფს.

ჭადრაკის მუზეუმი შენობის მნიშვნელოვანი ელემენტია და 

შენობისა და მისი ღირებულებების ინტერპრეტაციას განაპი-

რობებს. ინტერპრეტაციის მნიშვნელობის შესახებ ყურადღება 

კიდევ ერთხელაა გამახვილებული თავში 5.5.

საჩუქრების მაღაზია მომხმარებლებს შესთავაზებს ჭადრაკთან 

და ალპინიზმთან დაკავშირებულ სუვენირებს, აქსესუარებს და 

ამ ორი სახეობისთვის დამახასიათებელ სპეციალიზებულ ნი-

ვთებს, აღჭურვილობას. როგორც კვლევაშია რეკომენდებული, 

ამავე სივრცეში შესაძლებელია ვიზიტორთა ცენტრის მოწყო-

ბაც, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორებს მისცემს 

შესაძლებლობას, მიიღონ ინფორმაცია მათთვის საჭირო საკი-

თხებზე: მოიძიონ სამთო-საფეხმავლო მარშრუტები ან/და სა-

მთო გამყოლები;

4.2.3. ხასიათის განმსაზღვრელი დაკარგული ელემენტების რეკონსტრუქცია
კიბე 

კიბის რეკონსტრუქცია არაერთი მიზეზით არის განპირობე-

ბული. ორივე სართულის ვესტიბიულების ფუნქციური ღირე-

ბულებების გათვალისწინებით და ასევე შენობის სტუმრების 

ნაკადების მართვის, უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო მიზ-

ნით მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე კიბის 

პირველადი სახით რეკონსტრუქცია და ასევე დასავლეთით 

მდებარე კიბის ერთი გაუქმებული მარშის ნაწილის აღდგენა. 

ამისათვის საჭიროა, დადგინდეს ჩარევის ინტენსიურობა, ასევე 

უნდა შეფასდეს მოგვიანებით მოწყობილი სართულშუა ფილის 

ჩახსნის უარყოფითი ზემოქმედება სართულშუა გადახურვის 

ძირითად კონსტრუქციაზე. ამ კიბით შესაძლებელი იქნება თე-

მატურ კაფეში, მაღაზიასა და მუზეუმში მოხვედრა და უზრუნ-

ველყოფილი იქნება დამატებითი საევაკუაციო გასასვლელი 

საგანგებო სიტუაციისას.

ასევე პირველადი სახით უნდა აღდგეს სახურავის ტერასაზე ამ-

სვლელი კიბის საფეხურების ხით შეფუთვაც. 

შენარჩუნებული კიბის ქვის საფეხურები და მოაჯირები უნდა 

შეკეთდეს.

სანიტარული კვანძები 

ადმინისტრაციული ნაწილის სანიტარული კვანძების სივრცე 

და ადგილმდებარეობა პასუხობს ადაპტაციის გეგმით წამოჭ-

რილ საჭიროებებს. ხოლო ვიზიტორთა ზონაში ისტორიულად 

არსებული სანიტარული კვანძები სრულ რეკონსტრუქციას სა-

ჭიროებს. 
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კონსერვაციის მართვის გეგმა შემუშავდა როგორც „ცოცხალი 

დოკუმენტი“, რომელიც დროთა განმავლობაში ცვალებადი 

პირობების, ახალი ინფორმაციისა თუ საჭიროებების შესაბა-

მისად განახლდება. ეს განსაკუთრებით მოცემულ თავს ეხება. 

რეკომენდებულია მართვის გეგმის ყოველწლიურად, მნიშ-

ვნელოვანი ცვლილებების დაგეგმვასთან ერთად გადასინჯვა; 

უფრო სიღრმისეულად შეცვლის საჭიროება კი ყოველ ხუთ 

წელიწადში ერთხელ და გეგმის განხორციელების შემდეგ გა-

ნიხილება. 

კონსერვაციის მართვის გეგმის ავტორები კულტურული მემ-

კვიდრეობის სპეციალისტები არიან და არა შენობის მესაკუთ-

რეები, მოსარგებლეები თუ მენეჯერები. მათთვის შენობა და 

მისი ფუნქცია არის თავისთავად ღირებული. ამ დოკუმენტში 

ჩამოყალიბებული პოლიტიკა და რეკომენდაციები პასუხის-

მგებელ პირებთან აქტიური კოორდინაციით შემუშავდა. პრო-

ექტზე მომუშავე გუნდი თვალს მიადევნებს ძეგლზე მომავალში 

დაგეგმილ ღონისძიებებს, თუმცა გეგმის განხორციელება და 

ცალკეული დაინტერესებული პირების მოლოდინის დაკმაყო-

ფილება სცილდება მის პასუხისმგებლობასა და შესაძლებლო-

ბებს. 

წინა თავებში განხილულია შენობის ღირებულება და პრობლე-

მები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ძეგლს, ასევე პოლიტიკა და 

პრინციპები, რომლებიც მისი მნიშვნელობის დაცვას ემსახურე-

ბა. მოცემულ თავში კი ყურადღება გამახვილებულია შენობის 

მართვის პოლიტიკაზე. მასში ჩამოყალიბებულია რეკომენდა-

ციები არსებულ და სამომავლო მართვის გამოწვევებსა და სა-

ჭიროებებზე საპასუხოდ. 

მოცემული თავი შედგება შემდეგი ქვეთავებისგან:

5.1 ინტერპრეტაცია და პრეზენტაცია

5.2 ბაღთან ინტეგრირება

5.3 მისაწვდომობა

5.4 ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება

5.5 განხორციელება

5.6 სამოქმედო გეგმის ცხრილი

5.1. ინტერპრეტაცია და პრეზენტაცია
დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში აღნიშნულია, რომ ძეგლის 

ინტერპრეტაცია არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი და 

გაუმჯობესებას საჭიროებს. ეს საკითხი მოცემულ ქვეთავში 

უფრო დეტალურად არის განხილული. ყურადღება გამახვი-

ლებულია ინტერპრეტაციის არსებული საშუალებების გაუმჯო-

ბესებაზე, თუმცა აქვე შემოთავაზებულია ახალი საშუალებებიც. 

ინტერპრეტაცია შენობის კულტურული მნიშვნელოვნების წა-

რმოჩენის ერთ-ერთი საშუალებაა და იგი მემკვიდრეობის მა-

რთვის ციკლის მნიშვნელოვანი ნაწილია. „ინტერპრეტაცია აღ-

ნიშნავს იმ პოტენციური ქმედებების სრულ სპექტრს, რომელთა 

მიზანია, გაიზარდოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სა-

ზოგადოებრივი აღქმა და დაფასება“.34

დღეისათვის შენობა და მისი სხვადასხვა ღირებულება სათანა-

დოდ არ არის წარმოდგენილი და ინტერპრეტირებული. მხო-

ლოდ მოცემული პროექტის ფარგლებში მოხერხდა ძეგლის 

კულტურული და ისტორიული ღირებულების სამართლებრი-

ვად დადასტურება. შესაბამისად, პრიორიტეტულ მნიშვნელო-

ბას იძენს ღონისძიებები, რომლებიც შენობის მნიშვნელოვნე-

ბის განმსაზღვრელი ღირებულებისა და სხვა მახასიათებლების 

სათანადოდ ინტერპრეტაციას უზრუნველყოფს.

შემდეგ ეტაპზე რეკომენდებულია კომპლექსური ინტერპრეტა-

ციის გეგმის შემუშავება. წარმოდგენილი რეკომენდაციები ორ 

მიმართულებას მოიცავს:

34 ICOMOS ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო 
საბჭო, კულტურული მემკვიდრეობის ინტერპრეტაციისა და პრეზე-
ნტაციის ქარტია, 4 ოქტომბერი, 2008, http://icip.icomos.org/downloads/
ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf ნანახია 2021 წლის 
2 თებერვალს.

 • შენობის ინტერპრეტაციის არსებული საშუალებების გაუმ-

ჯობესება

 • ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის ახლებული შესაძლებ-

ლობების შექმნა

ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის გაუმჯობესების მიზნით 

ალპინიზმის მუზეუმმა ახალი კონცეფცია უნდა შეიმუშაოს. 

შენობის სარდაფის სართულზე მდებარე მუზეუმი საქართვე-

ლოში ალპინიზმის ხანგრძლივ ისტორიას ასახავს. მიუხედა-

ვად იმისა, რომ აქ საინტერესო ექსპონატებია წარმოდგენილი, 

მას ძალიან ცოტა დამთვალიერებელი ჰყავს. კონსერვაციის 

მართვის გეგმით, მუზეუმს უნარჩუნდება მდებარეობა, მაგრამ 

გასაუმჯობესებელია საინტერპრეტაციო ინფრასტრუქტურა. 

აღსანიშნავია, რომ მუზეუმი შეხვედრების ადგილის ფუნქცი-

ასაც ითავსებს. ინტერპრეტაციის გაუმჯობესებასთან ერთად, 

ამ სივრცის გამოყენება კვლავინდებურად შეიძლება ალპური 

კლუბის შეხვედრებისთვის, რისთვისაც საჭირო იქნება მსუბუქი 

გასაშლელი ტიხრების დამატება. ტიხრები მუზეუმის საჭირო-

ებებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით უნდა მოეწყოს. 

მსგავსი ტიხრების დამონტაჟება შეიძლება ასევე აღდგენილი 

ვიტრაჟიდან შემოსული მზის შუქისგან დასაცავად. 

წინა თავში წარმოდგენილია ჩარევის სახელმძღვანელო პრი-

ნციპები და მათი დასაბუთება. დეტალურად არის განხილული 

ცოკოლის სართულის ფართის ნაწილის ჭადრაკის მუზეუმად, 

საჩუქრების მაღაზიად და თემატურ კაფედ ადაპტაციის საკი-

თხი. შემოსავლის მოტანის გარდა, მათი გახსნა შენობის სხვა-

დასხვა ღირებულების ინტერპრეტაციასაც შეუწყობს ხელს. 

ჭადრაკის მუზეუმის დაფუძნება ინტერპრეტაციის ახალ შე-

საძლებლობებს შექმნის და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს 

სპორტის ამ სახეობის გამორჩეული ისტორიის უკეთ წარმოჩე-

ნაში, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ თავად ჭადრა-

კის სასახლის დაარსება და ისტორია პირდაპირ უკავშირდება 

ჭადრაკის ისტორიას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჭადრაკის 

ფედერაციას აქვს ტელევიზიაც, რომელიც ასევე შეიძლება 

მოემსახუროს შენობისა და მისი ისტორიის ინტერპრეტაციას. 

ჭადრაკისა და ალპინიზმის მუზეუმები შესაბამისი სპორტის 

ისტორიას ასახავს, საჩუქრების მაღაზიასა და თემატურ კაფე-

ში კი ორივე სპორტისთვის თემატური სუვენირები, ნივთები და 

აღჭურვილობა იქნება წარმოდგენილი. ამ სივრცეებში, ინტე-

რპრეტაციის გეგმის გათვალისწინებით, შესაძლებელი იქნება 

საჯარო საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვაც. 

ინტერპრეტაციის კონცეფციებზე იმუშავეს ახალგაზრდა პრო-

ფესიონალებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ სამუშაო სემი-

ნარში „თბილისის ჭადრაკის სასახლესა და ალპურ კლუბში 

ინტერპრეტაციის ცენტრის კონცეფციის შემუშავება“. 

კონსერვაცია არ გულისხმობს შენობისა და სივრცის გაყინვას 

დროსა და ეპოქაში. მოდერნიზმის პერიოდის ეს თვალსაჩინო 

მაგალითი მხოლოდ მისი თანამედროვე დროში გადააზრებით 

გადარჩება და არა ბრმა მოწიწებით, რომელიც ხშირად ვნებს 

შენობას. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დროთა 

განმავლობაში სხვადასხვა არქიტექტურული დანამატის 

დემონტაჟი, არამედ არსებულის გამოყენება და ახალი ფუნქციების 

შემატება.

ჩვენი ჯგუფის ერთ-ერთი საინტერესო გადაწყვეტად 

მიგვაჩნია პირველი სართულის ათვისება როგორც სახატავი 

ტილოსი, რადგან ეს სიბრტყე უწინ ისედაც "ვანდალურად" 

იქნა გამოყენებული და ახლა აქვს შანსი ორგანიზებულ 

მხატვრულ არეალად იქცეს

ნიკიტა მჭედლიშვილი

ლევან ელოშვილი

თორნიკე სანაძე

გვანცა ცქიფურიშვილი

კონსერვაცია არ გულისხმობს შენობისა და სივრცის გაყინვას 

დროსა და ეპოქაში. მოდერნიზმის პერიოდის ეს თვალსაჩინო 

მაგალითი მხოლოდ მისი თანამედროვე დროში გადააზრებით 

გადარჩება და არა ბრმა მოწიწებით, რომელიც ხშირად ვნებს 

შენობას. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დროთა 

განმავლობაში სხვადასხვა არქიტექტურული დანამატის 

დემონტაჟი, არამედ არსებულის გამოყენება და ახალი ფუნქციების 

შემატება.შემატება.

ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი

ჭადრაკი და ალპინიზმი, როგორც 

ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი 

ლიმიტების ორი პოლუსი

თავისუფალი სივრცეების უსასრულო საექსპოზიციო "ლენტით" 

ათვისება, სადაც შესაძლებელი იქნება ჭადრაკის ისტორიის, მისი 

წარსულის, აწმყოს და მომავლის შესაძლებლობების ასახვა 

ვერბალურად და გრაფიკულად (ბეჭდურად, ციფრულად და ა.შ)

არსებული სამაყურებლო 

დარბაზისთვის ახალი 

სიცოცხლის შესაძენად 

შესაძლებელია თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება, 

მაგალითად - ჰოლოგრამის - 

და მასზე აწყობილი 

ინტერაქტიული ჭადრაკი, ინტერაქტიული ჭადრაკი, 

სადაც ბავშვები, მოზარდები 

და ნებისმიერი სხვა მსურველი 

შეძლებს თამაშს 

დიდოსტატთან და გაიზიარებს 

უდიდეს გამოცდილებას.

ეთამაშე 

ნონას

უსასრულო მუზეუმი

ალპური მუზეუმი 360

ალპური მუზეუმი განახლებას საჭიროებს, სწორედ ამიტომ ჩვენი წინადადება

მდგომარეობს მის რეინტერპრეტაციაში და არა როგორც მდორე სამუზეუმო

სივრცის, არამედ ცოცხალი მედია ობიექტის წარმოდგენაში, სადაც თქვენ

გაეცნობით ისტორიას, მიიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ცნობილი მწვერვალის

დაპყრბაში და უბრალოდ გაისეირნებთ სხვა მხრივ მიუღწეველ წერტილებში სხვადასხვა

ტექნიკური საშუალებების (ეკრანი, 3დ სივრცე, VR სათვალე და სხვა) შესაძლებლობით.

ბრტყელ კედელს ჩაანცვალებს მუდმივად დინამიური ეკრანი,

რომელზეც შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა ფილმის ჩვენება,

ვირტუალური ტურები, ლექცია-სემინარი და სხვა.

ფასადზე გამავალი დახურული კედელი გაიხსნება და პირვანდელი

სახე დაუბრუნდება, რაც სივრცეს უფრო ნათელს

და მიმზიდველს გახდის გარე დამთვარიელებელისთვის.

სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები საშუალებას მისცემს ნებისმიერ

დამთვარიელებელს განიცადოს მწვერვალის დაპყრობის შეგრძნება.

მორგებული იქნება უნარ-შეზღუდულ ადამიანებზე. სივრცის მოხმარების სიმარტივე

დამთვარიელებელთა რაოდენობის და ინტერესის ზრდას გამოიწვევს.

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება საშალებას მოგვცემს სპორტის ისტორია

და მიღწევები გადავიაზროთ და ფეხი ავუწყოთ დროს, რაც, თავის მხრივ, ახალი ტექნოლოგიების

სექტორიდან მეტი ინტერესის და ფინანსების მოზიდვას გამოიწვევს.

ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი

ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი თანამედროვე თბილისის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს,

თავისი მოდერნისტული არქიტექტურით და მნიშვნელოვანი სოციალური დანიშნულებით, 

რამეთუ შენობა არ აღიქმება როგორც ცალკე მდგომი ობიექტი, არამედ ყოველთვის ვერის ბაღის შემადგენელ

ნაწილად მოიაზრება, რომელსაც ავსებს, მაგრამ არ კარგავს უნიკალურ იდენტობას.  

ლოგო საწყისი წერტილია შენობის, როგორც პროდუქტის,ჩამოყალიბებისა

და შემდგომი განვითარების. ორივე სიმბოლო ზუსტად ასახავს იმ თემას,

რასაც შეესადაგება, მაგრამ, ამავდროულად,მუდმივ კავშირშია ერთმანეთთან,

ისევე როგორც ორი სივრცე შენობაში.

შენობა როგორც ბრენდი და პროდუქტი

სემინარში „თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

ინტერპრეტაციის ცენტრის კონცეფციის შექმნა“ მონაწილე 

ახალგაზრდა პროფესიონალთა ერთ-ერთი ჯგუფის მიერ 

მომზადებული ინტერპრეტაციის კონცეფციები

სემინარში „თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

ინტერპრეტაციის ცენტრის კონცეფციის შექმნა“ მონაწილე 

ახალგაზრდა პროფესიონალთა ერთ-ერთი ჯგუფის მიერ 

მომზადებული ინტერპრეტაციის კონცეფციები

აღმოსავლეთი ფასადი. 2016.  

ფოტო: გოგიტა ბუხაიძე 

5.2. ბაღთან ინტეგრირება
მართვის შესახებ რეკომენდაციები შენობის გარდა, მის უშუ-

ალო გარემოსაც მოიცავს. შენობასთან ერთად აუცილებლად 

უნდა შენარჩუნდეს მისთვის ორგანული თავდაპირველი გარე-

მო და ლანდშაფტი. 

მიუხედავად იმისა, რომ შენობის მიმდებარე ლანდშაფტის 

გეგმა სცილდება ამ პროექტის ფარგლებს, რეკომენდებულია, 

რომ მენეჯმენტმა მხედველობაში მიიღოს ვერის ბაღის რეა-

ბილიტაციის შესაძლებლობა, რომელიც ამჟამად განიხილება. 

ბაღისთვის ცალკე კონსერვაციის მართვის გეგმის შემუშავების 

შემთხვევაში აუცილებელია ამ დოკუმენტის გათვალისწინება. 

შენობის ბაღში მდებარეობის უკეთ წარმოჩენა შესაბამისი ნიშ-

http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf
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ნების მოწყობითა და საინფორმაციო მასალების გამოყენებით 

ხელს შეუწყობს ძეგლის კონსერვაციას და გააუმჯობესებს მის 

ინტერპრეტაციას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ძირითად მოსარგებლეს ჰქო-

ნდა ბაღის აქტიურად გამოყენების სურვილი და შესაბამისი 

მცდელობებიც (ჭადრაკის ფედერაციის ბოლოდროინდელი 

ინიციატივა იყო „დედოფლის ბაღის“ გაშენება, სადაც ოთხმა 

35 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მაისი 22, 2007, მუხლი 27, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/21076?publication=15 ნანახია 2020 წლის 2 სექტემბერს. 

მოჭადრაკე ქალმა თავისი სახელობის ხეხილი დარგო, მთამ-

სვლელებს კი დიდი ხანია აქვთ ბაღში საცოცი კედლის მოწყო-

ბის იდეა), ნებისმიერი ამგვარი ჩარევა ფრთხილ მიდგომასა 

და სათანადო განსჯას მოითხოვს. საცოცი დარბაზის გადაკე-

თების კონტექსტში გარე საცოცი კედლის აღმართვის შესახებ 

მსჯელობის დროს, წინა თავში ხაზგასმით აღინიშნა, რომ იგი 

შენობიდან საკმარისი დაშორებით უნდა აღიმართოს და გათ-

ვალისწინებულ უნდა იქნეს ბაღის საჭიროებები. 

5.3. მისაწვდომობა
მართვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი რეკომენდაცია შე-

ზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირების შენობასთან 

მისაწვდომობის და მასში გადაადგილების შესაძლებლობის 

გაუმჯობესებას ეხება. ცოკოლის და პირველ სართულებზე შშმ 

პირებს უპრობლემოდ შეუძლიათ მოხვედრა და გადაადგილე-

ბა. თუმცა ეტლით მოსარგებლეებისთვის ზედა სართულებზე 

მოხვედრა დახმარების გარეშე შეუძლებელია ლიფტის არარ-

სებობის გამო. მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია 

სცენიდან დასავლეთით ლიფტის მოწყობით, რომელიც პირველ 

სართულს ტერასასთან დააკავშირებს. შენობის კონსტრუქცია 

იძლევა ამგვარი ადაპტაციის შესაძლებლობას და ეს ჩარევა შე-

ნობის ავთენტიკურობასა და მთლიანობას არ დაარღვევს. 

5.4. ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება 
მართვასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი რეკომენდაცია 

შეეხება ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას, რაც მნიშ-

ვნელოვნად შეამცირებს საოპერაციო ხარჯებს და ყველა 

მოსარგებლისთვის მომგებიანი იქნება. ეს რეკომენდაცია პრი-

ორიტეტულია იმის გათვალისწინებით, რომ შენობის ვიტრაჟუ-

ლი ფასადი გათბობის მაღალ დანახარჯებს იწვევს.

შენობის თბოდანაკარგების კვლევის საფუძველზე, ენერგოე-

ფექტურობის გასაზრდელად რეკომენდებულია:

 • ჩატარდეს შენობის სრული ენერგოაუდიტი, მათ შორის ზა-

მთარში ინფრაწითელი კამერებით; ასევე შესწავლილ იქნას 

ამჟამინდელი ენერგოხარჯები;

 • მოხდეს გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიცირე-

ბის არსებული სისტემების ოპტიმიზაცია გაუმჯობესებული, 

„ჭკვიანი“ თერმოსტატებისა და სხვა შესაბამისი მოწყობი-

ლობის გამოყენებით;

 • დამონტაჟდეს ენერგოდამზოგავი LED ნათურები და სენსო-

რული განათება;

 • მოხდეს შენობის პერიმეტრზე არსებული ვიტრაჟების შემინ-

ვის გაორმაგება ენერგოეფექტური ფირიანი მინის დამატე-

ბით;

 • შესწავლილ იქნას შენობის სახურავზე მზის ენერგიაზე მო-

მუშავე წყლის გამაცხელებელი პანელების ან ფოტოვოლ-

ტური ელემენტების მოწყობის შესაძლებლობა იმის გათვა-

ლისწინებით, რომ სახურავი სამხრეთით არის მიმართული 

და ამგვარად, მთელი წლის განმავლობაში ხვდება მზის სხი-

ვები; ამასთან, მაღალი პარაპეტი იძლევა მოწყობილობის 

სახურავზე იმგვარად დამონტაჟების საშუალებას, რომ იგი 

ქვევიდან არ გამოჩნდეს. ასევე სასურველია მზის ენერგიის 

გარდამქმნელი პანელების მოწყობა სახურავზე. მზის პანე-

ლების გამოყენება შესაძლებელია შენობაში ცხელი წყლის 

ადგილობრივი მიწოდებისთვის ან ფოტოვოლტური ელე-

მენტებისთვის, თუმცა ისინი გათბობის ძირითადი სისტემის 

წყაროს ვერ ჩაანაცვლებს და მათი გამოყენება მხოლოდ 

დამატებით წყაროდ შეიძლება;

 • სახურავზე დამატებით დამონტაჟდეს თბოიზოლაციის (ნა-

კლებად ძვირად ღირებული) მოწყობილობა და მოხდეს 

გათბობის მილების სათანადოდ თბოიზოლირება; ასევე 

ამოივსოს ფასადზე არსებული ყველა ბზარი და სიცარიელე. 

5.5. როგორ უნდა განხორციელდეს კონსერვაციის მართვის გეგმა? 
ძეგლის სტატუსის მქონე შენობისთვის კანონი კონსერვაციის 

მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულებას არ ითვალისწი-

ნებს. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კანონის 

თანახმად35, კულტურის მინისტრის ნორმატიული აქტით მტკიც-

დება მხოლოდ კომპლექსური ძეგლის კონსერვაციის გეგმა. 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა კომპლექ-

სური ძეგლი არ არის და შესაბამისად, მისი კონსერვაციის მა-

რთვის გეგმა მინისტრის ნორმატიული აქტით არ დამტკიცდება. 

მიუხედავად ამისა, სასურველია, რომ მესაკუთრემ, თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიამ გამონახოს საშუალება და გეგმა სა-

მუშაო დოკუმენტად დაამტკიცოს.

პირველ ეტაპზე, ჭადრაკის ფედერაციასთან და ალპურ კლუბ-

თან ჩატარდება შეხვედრა, რომლის დროსაც მხარეებს წარედ-

გინებათ გეგმა და გადაეცემათ მისი ასლები; მოსარგებლეებს 

განემარტებათ დოკუმენტის თითოეული ნაწილი; გეგმის ასლი 

ასევე მიეწოდება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას; მერი-

ისთვის მოეწყობა დოკუმენტის ცალკე წარდგენაც; ყურადღება 

გამახვილდება სამოქმედო გეგმასა და კონსერვაციის მართვის 

გეგმის იმ ნაწილზე, რომელიც მოვლა-პატრონობას შეეხება. 

გეგმის შემდგენლები შეეცდებიან, დაარწმუნონ თბილისის 

მერია, ოფიციალურად დაამტკიცოს დოკუმენტი და დაგეგმოს 

სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზით გათვალისწინებული გა-

დაუდებელი ღონისძიებები.

იმედია, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, როგორც ამ დოკუ-

მენტის შემუშავების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი, მოახე-

რხებს სამოქმედო გეგმის დანარჩენი ფაზების განხორციელებას. 

5.6. სამოქმედო გეგმა
ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში წარმოდგენილია პრიორიტეტუ-

ლი ღონისძიებები, რომლებიც სამ ფაზად ერთიანდება; განსა-

ზღვრულია მათი სავარაუდო ხანგრძლივობა; ჩამოთვლილია 

თითოეულ ფაზაში გათვალისწინებული ძირითადი ნაბიჯები 

და მითითებულია კონსერვაციის მართვის გეგმის შესაბამისი 

ქვეთავები, რომლებშიც ეს საკითხებია განხილული. მატრიცა-

ში ასევე მითითებულია ორგანოები, რომლებსაც თითოეული 

ფაზისა და ღონისძიების განხორციელებაზე ძირითადი პასუ-

ხისმგებლობა აქვთ ან მათ მხარდამჭერ ფუნქციას ასრულებენ. 

სამოქმედო გეგმა
ეტაპი პრიორიტეტული აქტივობები და შესრულების ვადები (56 თვე)

I ფაზა – გადაუდებელი ქმედებები (მაქს. 6 თვე) 

1.1 კონსერვაციის მართვის გეგმის განხილვა და დამტკიცება
პასუხისმგებელი 
ორგანიზაცია

შემსრულებელი 
ორგანიზაცია

სხვა შესაძლო დაინტერესებული მხარე, 
მხარდამჭერი

1.1.1
კონსერვაციის მართვის გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია – გა-
ნხილვა

ლურჯი ფარის 
საქართველოს 
ეროვნული კო-
მიტეტი (ლფსეკ)

ლფსეკ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 
(ქთმმ), საქართველოს კულტურული მემკვიდრე-
ობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, მოსარგებ-
ლეები – საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია 
(სჭფ), საქართველოს ალპური კლუბი (საკ)

1.1.2 კონსერვაციის მართვის გეგმის დამტკიცება ქთმმ - -

1.2 შენობის მოვლა-პატრონობის გეგმის განხორციელება

1.2.1 სამუშაო ჯგუფის შექმნა (ქვეთავი 4.1.1.)
ქთმმ, მოსარგებ-
ლეები – სჭფ, საკ

ქთმმ , მოსარგებ-
ლეები – სჭფ, საკ

სხვა მოსარგებლეები

1.2.2 შერჩეული სპეციალისტის გადამზადება / კვალიფიკაციის ამაღლება
ქთმმ, მოსარგებ-
ლეები – სჭფ, საკ

კვალიფიციური 
ინსტიტუცია

-

1.2.3 პრევენციული ზომების გატარება (ქვეთავი. 4.1.1.)
ქთმმ, მოსარგებ-
ლეები – სჭფ, საკ

კვალიფიციური 
საპეციალისტი 

სხვა მოსარგებლეები 

II ფაზა – დაგეგმვა (მომდევნო 6 – 30 თვე)

2.1

დაგეგმვა და ფინანსების მოძიება პროექტის მომზადებისთვის 
(ქვემოთ წარმოდგენილი პროცესები შესაძლოა განსხვავდებოდეს 
დაფინანსების წყაროს მიხედვით, მაგ.: სახელმწიფო, საერთაშო-
რისო ფონდი ან კერძო დონორი) 

2.1.1
საპროექტო დავალებისა და ხარჯთაღრიცხვის შემუშავება, საპრო-
ექტო წინადადების შედგენა და წარდგენა

ქთმმ ქთმმ ლფსეკ / სხვა კვალიფიციური ინსტიტუცია

2.1.2
პროექტირებისთვის სავალდებულო და კონსერვაციის მართვის 
გეგმაში განხილული რეკომენდებული კვლევების შესრულება (თავი 
4 და 5)

ქთმმ კონტრაქტორი ლფსეკ

2.1.3
შენობის კონსერვაციისა და ადაპტაციის პროექტების მომზადება 
(თავი 4)

ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ

კონსერვაციის მართვის გეგმის მე-5 თავში რეკომენდებული გეგმე-
ბის მომზადება 

ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ

შენობის ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციისკენ მიმართული ქმედე-
ბების შესრულება (ქვეთავი 5.1)

ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ

შენობის ენერგოეფექტურობის გაზრდისკენ მიმართული ქმედებების 
განხორციელება (ქვეთავი 5.4.)

ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის მისაწვდომობის 
გაუმჯობესებისკენ მიმართული ქმედებების შესრულება (ქვეთავი 5.3)

ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ

2.1.4 შენობის კონსერვაციისა და ადაპტაციის პროექტების დამტკიცება ქთმმ კონტრაქტორი მოსარგებლეები – სჭფ, საკ, ლფსეკ

III ფაზა – განხორციელება (მომდევნო 30- 56 თვე)

3.1
დაგეგმვა და ფინანსების მოძიება საკონსერვაციო ქმედებებისთვის 
(ქვეთავი 4.1. და 4.2.)

3.1.1
ტექნიკური დავალების მომზადება შენობის კონსერვაციისა და 
ადაპტაციის სამუშაოებისთვის 

ქთმმ

შენობის კონ-
სერვაციისა და 
ადაპტაციის პრო-
ექტის ავტორი

ლფსეკ

3.2 საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელება

3.2.1
ჩარევების განხორციელება (კონსერვაცია, ადაპტაცია და შენობის 
ხასიათის განმსაზღვრელი ელემენტების რეკონსტრუქცია) 

ქთმმ კონტრაქტორი
მოსარგებლეები – სჭფ, საკ / შენობის კონსერვა-
ციის და ადაპტაციის პროექტის ავტორი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21076?publication=15
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ტერმინების განმარტებები
ქვემოთ მოცემულია დოკუმენტში გამოყენებული ძირითადი 

ტერმინების განმარტებები, რომელთა წყაროს წარმოადგენს 

ICOMOS-ის (ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების სა-

ერთაშორისო საბჭო) ქარტიები და პუბლიკაციები. თითოეული 

ტერმინის განმარტების ქვეშ მითითებულია მისი წყარო, ჩამო-

ნათვალის ბოლოს კი მოცემულია დოკუმენტების ჩამონათვა-

ლი და მათი ბმულები.

ადაპტაცია (ADAPTATION) 

ღირსშესანიშნავი ადგილისა და ძეგლის ცვლილება არსებული 

ან ახალი ფუნქციისთვის მოსარგებად (ბურას ქარტია, 2013).

ძეგლში ცვლილების შეტანა მისთვის ახალი ფუნქციის მოსა-

რგებად. ადაპტაცია მისაღებია მაშინ, როდესაც სხვანაირად 

ვერ მიიღწევა ძეგლის კონსერვაცია. ადაპტაციის დროს არ 

უნდა შეიბღალოს ძეგლის კულტურული ღირებულება (კულტუ-

რული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების 

დაცვა, 2014).

ახალ ფუნქციასთან ადაპტაცია (ADAPTIVE REUSE)

ადაპტაციამ შესაძლოა მოიცვას დამატებები, ახალი მომსა-

ხურების, ფუნქციის შემოტანა ან ღირშესანიშნავი ადგილის 

დასაცავად განხორციელებული ცვლილებები. ძეგლის/ღირს-

შესანიშნავი ადგილის ადაპტაციას ახალ ფუნქციასთან მოიხ-

სენიებენ, როგორც „ახალ ფუნქციასთან ადაპტაციას“ (ბურას 

ქარტია, 2013). 

ავთენტიკურობა (AUTHENTICITY)

მემკვიდრეობის ადგილის ან ძეგლის თვისება, სანდო და უტყუ-

არი მატერიალური ატრიბუტებითა და არამატერიალური ფასე-

ულობებით გამოხატოს თავისი კულტურული მნიშვნელოვნება. 

ის დამოკიდებულია კულტურული მემკვიდრეობის ადგილის 

ტიპსა და მის კულტურულ კონტექსტზე (მადრიდი-ნიუ-დელის 

დოკუმენტი, 2017).

კულტურული მემკვიდრეობის ავთენტიკურობის შეფასება 

ხდება იმ წყაროების სანდოობის მიხედვით, რომლებიც განსა-

ზღვრავს ამ მემკვიდრეობის ფასეულობას.

ბუნებიდან გამომდინარე, ნამდვილობა, ანუ ავთენტიკურობა, 

დაკავშირებულია სანდო წყაროებთან. წყარო შეიძლება ეხე-

ბოდეს ფორმას და მის გადაწყვეტას, მასალასა და მის შემა-

დგენლობას, გამოყენებასა და ფუნქციას, ტრადიციასა და ტექ-

ნიკას, მდებარეობასა და გარემოს, სულისკვეთებასა და არსს 

და სხვ. ამ წყაროთა გამოყენება ქმნის შესაძლებლობას, წა-

რმოჩნდეს კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფიკური მხატვ-

რული, ისტორიული, სოციალური და სამეცნიერო განზომილება 

(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქა-

ლაქების დაცვა, 2014).

ინტერპრეტაცია (INTERPRETATION)

აღნიშნავს იმ პოტენციური ქმედებების სრულ სპექტრს, რო-

მელთა მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის/ადგი-

ლის საზოგადოებრივი აღქმისა და დაფასების გაზრდა. ეს 

აქტივობები შეიძლება იყოს ბეჭდური ან ელექტრონული 

პუბლიკაციები, საჯარო ლექციები, ინსტალაციები ძეგლზე ან 

მის მიღმა, საგანმანათლებლო პროგრამები, სათემო ღონის-

ძიებები, კვლევა, წვრთნა და თავად ინტერპრეტაციის პროცე-

სის შეფასება (კულტურული მემკვიდრეობის ღირსშესანიშნავი 

ადგილების ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის ქარტია, 2008).

პრეზენტაცია (PRESENTATION)

სპეციფიკურად წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლზე ინტერპრეტირებული შინაარსის ფრთხილად და-

გეგმილ კომუნიკაციას, ძეგლზე განმარტებითი ინფორმაციის 

წვდომის უზრუნველყოფასა და საინტერპრეტაციო ინფრასტ-

რუქტურის მოწყობას. ამისთვის შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის, საინფორ-

მაციო პანელები, სამუზეუმო ვიტრინები, საფეხმავლო ტურები, 

ლექციები და ტურები გამყოლით, მულტიმედია აპლიკაციები 

და ვებგვერდები.

კონსერვაცია (CONSERVATION)

კონსერვაცია მოიცავს მემკვიდრეობის ადგილის ან ძეგლის 

კულტურული მნიშვნელოვნების შესანარჩუნებლად საჭირო 

ყველა პროცესს. ეს ქმედებათა ერთობლიობაა, რომელიც მიზ-

ნად ისახავს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის და-

ზიანების ტემპის შეჩერებას. კონსერვაციის მიზანია, აგრეთვე, 

მემკვიდრეობის ძეგლის ისტორიისა თუ მნიშვნელობის გაცნო-

ბა და მიწოდება საზოგადოებისათვის (კულტურული მემკვი-

დრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა, 2014).

კონსერვაცია, გარემოების შესაბამისად, შეიძლება მოიცავდეს 

ისეთ პროცესებს, როგორიცაა: ფუნქციის შენარჩუნება ან ახლის 

დამატება, ასოციაციებისა და მნიშვნელობების შენარჩუნება, 

მოვლა-პატრონობა, რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია 

და ინტერპრეტაცია; კონსერვაციისას, როგორც წესი, საჭიროა 

ჩამოთვლილთაგან ერთზე მეტის კომბინაცია. კონსერვაცია 

ასევე შესაძლოა მოიცავდეს იმ წვლილის შენარჩუნებასაც, რაც 

დაკავშირებულ ადგილებსა და ობიექტებს შეაქვთ ძეგლის კულ-

ტურულ მნიშვნელოვნებაში (ბურას ქარტია, 2013).

კონსერვაციის მართვის გეგმა (CONSERVATION 

MANAGEMENT PLAN)

მემკვიდრეობის ადგილის მართვის ჩარჩო დოკუმენტი, რომე-

ლიც ასევე გამოიყენება ნებისმიერი მომავალი ცვლილების სა-

მართავად. იგი მოიცავს მემკვიდრეობის მნიშვნელოვნებისა და 

გამოწვევების გამოვლენას, იმას, თუ რამდენად მოწყვლადია 

ეს ღირებულება ცვლილებისადმი და განსაზღვრავს მომავალში 

ამ მნიშვნელოვნების შენარჩუნების პოლიტიკას. ზოგ ქვეყანაში 

ამავე მნიშვნელობით იყენებენ ტერმინს „კონსერვაციის გეგმა“, 

თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში კონსერვაციის გეგმა მოიცავს 

მხოლოდ ფიზიკური კონსერვაციის საკითხებს. აგრეთვე იხი-

ლეთ მართვის გეგმა (მადრიდი-ნიუ-დელის დოკუმენტი, 2017).

მართვის გეგმა (MANAGEMENT PLAN)

კონსერვაციის გეგმის მსგავსად, გამოიყენება როგორც ადგი-

ლის, ნებისმიერი სამომავლო ცვლილების ჩათვლით, მართვის 

ჩარჩო დოკუმენტი, მაგრამ ის შეიძლება იყოს უფრო ფართო 

მასშტაბის და მათ შორის მოიცავდეს სამოქმედო საკითხებსაც. 

მართვის გეგმები, როგორც წესი, გამოიყენება კულტურული 

ლანდშაფტებისთვის, სადაც ყოველდღიური მართვის პროცესი 

კონსერვაციის საბაზისო ღონისძიებას წარმოადგენს (მადრი-

დი-ნიუ-დელის დოკუმენტი, 2017).

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი (CULTURAL 

HERITAGE SITE)

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ან ღირსშესანიშნაობა 

არის ის ადგილი, ბუნებრივი ლანდშაფტი, დასახლებული არე-

ალი, არქიტექტურული კომპლექსი, არქეოლოგიური ძეგლი ან 

ნაგებობა, რომელიც აღიარებულია როგორც ისტორიული და 

კულტურული მნიშვნელობის მქონე ადგილი და დაცულია კა-

ნონით (კულტურული მემკვიდრეობის ინტერპრეტაციისა და 

პრეზენტაციის ქარტია, 2008). 

კულტურული მნიშვნელოვნება (CULTURAL 

SIGNIFICANCE)

კულტურული მნიშვნელოვნება (აგრეთვე შემოკლებულად 

მნიშვნელოვნება) – ესთეტიკური, ისტორიული, სამეცნიერო, 

სოციალური ან/და სულიერი ღირებულება ყველა თაობისთვის. 

კულტურულ მნიშვნელოვნებას მემკვიდრეობის ადგილსა ან 

თავად ძეგლზე მისი ატრიბუტები, ადგილმდებარეობა, ქსო-

ვილი, ფუნქცია, ასოციაციები, მნიშვნელობა, დაკავშირებული 

ინფორმაცია და ადგილები/ობიექტები გამოხატავს. მემკვი-

დრეობის ადგილებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვადასხვა მნიშვნე-

ლოვნება განსხვავებული ინდივიდებისა და ჯგუფისთვის (მად-

რიდი-ნიუ-დელის დოკუმენტი, 2017).

მთლიანობა (INTEGRITY)

განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რამდენად სრულად და ხე-

ლუხლებლად არის შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეო-

ბის ადგილები ან ძეგლები, მათი ატრიბუტები და ღირებულებე-

ბი. ამრიგად, ადგილის ან ძეგლის მთლიანობის მდგომარეობის 

შემოწმება მოითხოვს იმის შეფასებას, თუ რამდენად:

ა) მოიცავს ის ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აუცილებელია 

მისი ღირებულების გამოსახატავად;

ბ) სრულყოფილად წარმოაჩენს იმ მახასიათებლებსა და პრო-

ცესებს, რომლებიც გადმოსცემენ ძეგლის მნიშვნელოვნებას;

გ) განიცდის განვითარებისა და/ან მოუვლელობის საზიანო შე-

დეგებს (მადრიდი-ნიუ-დელის დოკუმენტი, 2017).

მოვლა-პატრონობა (MAINTENANCE)

მემკვიდრეობის ადგილების ან ძეგლების ქსოვილისა და გარე-

მოს სისტემატური მოვლის პროცესი მისი დაცვის მიზნით და ის 

უნდა განვასხვაოთ შეკეთებისგან (მადრიდი-ნიუ-დელის დო-

კუმენტი, 2017).

ძეგლის ქსოვილის (ქსოვილი – ძეგლის ან ადგილის სრული 

ფიზიკური შემადგენლობა და მისი ყველა კომპონენტი) შემა-

დგენლობისა და გარემოს უვნებელი, გრძელვადიანი, სისტემუ-

რი მოვლის პროცესი მისი დაცვის მიზნით. მასში იგულისხმება 

მტვრის გადაწმენდა, სახურავის გადათოვლა, გაწმენდა, სხვ. 

(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქა-

ლაქების დაცვა, 2014). 

საინტერპრეტაციო ინფრასტრუქტურა 

(INTERPRETATION INFRASTRUCTURE)

მოიცავს ფიზიკურ ინსტალაციებს, სპეციალურ ნაგებობებს, 

ძეგლებთან დაკავშირებულ ან მათ გვერდით არსებულ არე-

ა ლებს, რომლებიც სპეციფიკურად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის მიზნებისთვის, მათ 

შორის არსებული და ახალი საინტერპრეტაციო ტექნოლოგიე-

ბის ჩათვლით (კულტურული მემკვიდრეობის ღირსშესანიშ-

ნავი ადგილების ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის ქარტია, 

2008).

რეკონსტრუქცია (RECONSTRUCTION)

რეკონსტრუქცია არის ადგილისათვის წარსულში არსებული 

მდგომარეობის დაბრუნება და განსხვავდება რესტავრაციისგან 

ახალი მასალის გამოყენებით (ბურას ქარტია, 2013).

რესტავრაცია (RESTORATION)

ძეგლის არსებული ქსოვილის აღდგენა თავდაპირველი სახით 

დანამატების მოშორებისა ან არსებული ნაწილების შეერთების 

გზით. რესტავრაციის მიზანს წარმოადგენს არა მხოლოდ მისი 

ფიზიკური დაცვა, არამედ მისი თავდაპირველი მხატვრული 

გადაწყვეტის უკეთ წარმოჩენა. ის ემყარება ფიზიკურ და დო-

კუმენტურ ინფორმაციას და წყდება იქ, სადაც იწყება ვარაუდი 

(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქა-

ლაქების დაცვა, 2014). 

შენარჩუნება (PRESERVATION)

ძეგლის ქსოვილის შენარჩუნება არსებულ მდგომარეობაში 

(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქა-

ლაქების დაცვა, 2014).

ძეგლის მენეჯმენტი (მართვა)

ძეგლისა და მისი ღირებულებების დაცვისათვის საჭირო ზომე-

ბის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესი (კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა, 

2014). 

საკონსერვაციო მდგომარეობა (STATE OF 

CONSERVATION)

ძეგლის ფიზიკური მდგომარეობის და მისი კონსერვაციისათ-

ვის საჭირო სათანადო მექანიზმების არსებობა (კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა, 

2014).

თავსებადი გამოყენება (COMPATIBLE USE)

თავსებადი გამოყენება ნიშნავს ისეთ გამოყენებას, რომელიც 

შეესაბამება კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობას და 

მცირე ან არანაირი გავლენა არ აქვს მის ავთენტიკურობასა 

და მთლიანობაზე (ახალი ზელანდიის ქარტია კულტურული 

მემკვიდრეობის ფასეულობის მქონე ადგილების კონსერვაცი-

ისათვის, 2010).
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„ავსტრალიის ICOMOS-ის ქარტია კულტურული მნიშვნელო-

ბის ადგილებისათვის, ე. წ. ბურას ქარტია“, 2013. ავსტრალიის 

ICOMOS, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთა-

შორისო საბჭო, /australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-

Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf (ინგლისურ ენაზე) 

„როგორ და რატომ უნდა დავიცვათ გვიანი მოდერნისტული 

არქიტექტურა, პრინციპები და მაგალითები“, ლურჯი ფარის 

საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, 2020. blueshield.ge/wp-

content/uploads/2020/12/როგორ-და-რატომ-უნდა-დავიცვა-

თ-მოდერნისტული-არქიტექტურა_Online.pdf (ამ დოკუმენტის 

დანართში წარმოდგენილია „მეოცე საუკუნის კულტურული 

მემკვიდრეობის კონსერვაციის მიდგომები, მადრიდი-ნიუ-დე-

ლის დოკუმენტი, 2017“-ის ქართული თარგმანი.)

„კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული 
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დანართი 1. შენობის საინჟინრო კვლევა

148 149

შესავალი

წინამდებარე კვლევა შესრულებულია ლურჯი ფარის საქა-

რთველოს ეროვნულ კომიტეტთან დადებული ხელშეკრულე-

ბის საფუძველზე და ითვალისწინებს საექსპერტო დასკვნის 

მომზადებას ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა #37ა-ში, მდებარე 

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის 

ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ვიზუალური დათვალიერე-

ბის საფუძველზე.

ამ მიზნით ჩვენ მიერ ჩატარდა მოძიებული საპროექტო დო კუ-

მენ ტა ციის შესწავლა, შენობის მზიდი კონსტრუქციების ვიზუა-

ლური გამოკვლევა და ზოგიერთი მზიდი ელემენტების ფიზიკურ- 

მექანკური მახასიათებლების ინსტრუმენტული გამოკვლევა

გამოკვლევა ჩატარდა შემდეგ ეტაპებად:

ეტაპი 1: ტექნიკური დოკუმენტაციის, ნაგებობის მშენებლობისა 

და ექსპლუატაციის შესახებ მონაცემების მოძიება და შესწავლა;

ეტაპი 2: შენობის ზოგადი დათვალიერება საერთო ტექნიკური 

მდგომარეობისა და დაზიანებული ადგილების გამოსავლენად;

ეტაპი 3: დასაძირკვლების პირობებისა და გრუნტის ფიზი-

კო-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა;

ეტაპი 4: ნაგებობის ძირითად მზიდ კონსტრუქციებში დაზიანე-

ბებისა და დეფორმაციების გამომწვევი მიზეზების დადგენა;

ეტაპი 5: დასკვნა – რეკომენდაციების შედგენა.

ვიზუალურ კვლევებში გათვალისწინებულ იქნა საქართველოს 

რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სა-

მინისტროს მიერ 1992 წელს გამოცემული – „საქართველოს 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი 

და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომე-

დეგობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის და-

დგენის ინსტრუქციისა“ და СП-13-102-2003-ის „შენობებისა და 

ნაგებობების მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების გამოკვლე-

ვის წესების“ – მოთხოვნები.

1. ტექნიკური დოკუმენტაციის მოძიება და საკვლევი ობიექტის აღწერა

1.1. საკვლევი ობიექტის აღწერა

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ იქნა შემდეგი მასალები:

 • თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შე-

ნობის არქიტექტურული პროექტი, თბილისის ჭადრაკის 

სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის კონსტრუქციული 

პროექტის ნაწილი;

 • თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენო-

ბის მშენებლობის ისტორია;

 • თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენო-

ბის ანაზომები დღევანდლამდე გადაკეთებებისა და ჩარევე-

ბის გათვალისწინებით;

 • თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენო-

ბის სამშენებლო მასალების კვლევა;

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ფიზიკუ-

რი კულტურისა და სპორტის კომიტეტის, თბილისის ჭადრაკის 

სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის ექსპლუატაციაში სა-

ხელმწიფო მიმღები კომისიის მიერ მიღების აქტი (თბილისი, 

1972 წლის 28 დეკემბერი).

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მასალების მიხედვით, თბი-

ლისის მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმას-

რულებელი კომიტეტის მიერ 1960 წლის 5 მარტს გაცემული 

განკარგულების თანახმად, ქალაქის მშენებლობისა და არქი-

ტექტურის საქმეთა განყოფილებასა და ორჯონიკიძის რაიონის 

პოლიტკომიტეტს შორის უნდა გაფორმებულიყო შეთანხმება 

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის მშენებ-

ლობისათვის კიროვის პარკში მიწის ნაკვეთის გადაცემის თა-

ობაზე. ზემოაღნიშნული განკარგულების თანახმად, კიროვის 

პარკში (დღევანდელი ვერის ბაღი) გამოიყო სათბურების ტე-

რიტორია აღნიშნული შენობის მშენებლობისათვის.

1965 წელს საქართველოს სსრ სპორტულ საზოგადოებათა და 

ორგანიზაციების კავშირის დაკვეთის საფუძველზე, სახელმწი-

ფო საპროექტო ინსტიტუტ „თბილქალაქპროექტს“ დაევალა 

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის მშენებ-

ლობისათვის პროექტის შემუშავება.

არქიტექტორები: ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი, გერმანე 

ღუდუშაური;

მხატვრები: ალექსანდრე სლოვინსკი, ოლეგ ქოჩაკიზე, იური 

ჩიკვაიძე („სამეული“);

კონსტრუქტორი: ოთარ მებუკე.

ეს შენობა გვიანი ე. წ. „საბჭოთა მოდერნიზმის“ სტილის ერთ- 

ერთი ყველაზე გამორჩეული ნიმუშია. მშენებლობა უნდა დაწყე-

ბულიყო 1966 და დამთავრებულიყო 1967 წელს, მაგრამ, ფაქტო-

ბრივად, გაგრძელდა 8 წელი. ამასთან თბილისის ჭადრაკის 

სასახლისა და ალპური კლუბის მშენებლობას აწარმოებდნენ:

 • 1967 წლის თებერვლამდე – საქართველოს სსრ მინისტრთა 

საბჭოს #4 სამშენებლო სამმართველო. ამ პერიოდში შეს-

რულდა ძირითადად ვერტიკალური გეგმარების სამუშაოე-

ბი, ხიმინჯების მოწყობა, როსტვერკისა და სარდაფის გადა-

ხურვის კონსტრუქციები.

 • 1967 წლის თებერვლიდან 1972 წლის დეკემბრამდე – საქა-

რთველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს N#14 ტრესტის #II სამშე-

ნებლო სამმართველო. ამ პერიოდში შესრულდა დანარჩენი 

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

აღნიშნული შენობის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ ასევე: 

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს N#10 ტრესტის #14 სამშე-

ნებლო სამმართველო, „მთავარხიდმშენი“ (ხიმინჯების მოწყო-

ბის სამუშაოები), „საქსანტექმონტაჟი“, სამრეწველო ვენტილა-

ციის სამმართველო, „საქმექმონტაჟის“ რუსთავის სამმართველო 

(სამაცივრე დანადგარები), ტრესტი „საქელექტრომონტაჟი“, სა-

მრეწველო კავშირგაბმულობის სამონტაჟო სამმართველო, თე-

რმონაკეთობების სამმართველო, სასკოლო ინვენტარების ფაბ-

რიკა, საქართველოს სამხატვრო ფონდის კომბინატი.

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა 

გაიხსნა 1973 წლის 15 აპრილს. 1990 წლიდან მოყოლებული მან 

განიცადა მრავალმხრივი ტრანსფორმაცია. 1970-80-იან წლებში 

ითვლებოდა დიდებულ შენობად, ხოლო 90-იან წლებში იქცა 

სამხედრო ორგანიზაცია „მხედრიონის“ „სათავო ოფისად“ და 

მას შემდეგ დაიწყო მისი დაქუცმაცება სხვადასხვა დანიშნულე-

ბით, გაჩნდა: კინოლოგიური კლუბი, კაზინო, საბურგერე, აფთი-

აქი, ბანკი, სავარჯიშო დარბაზი, სილამაზის სალონი და ა. შ.

შენობის „მობინადრეებმა“ მრავალჯერ გადააკეთეს შენობის 

როგორც ინტერიერი, ისე ექსტერიერიც. შეცვლილია პირვა-

ნდელი სახე: მოხსნილია შიგა კიბეები; გრანიტის სვეტები შე-

ღებილია; გაწეულია კედლები შიგა ფართის მომატების მიზ-

ნით, გაკეთებულია მიშენებები და მრავალი სხვა.

შენობას 2001 წელს ნონა გაფრინდაშვილის სახელი მიენიჭა. 

2018 წლის დეკემბერში საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვ-

ნული კომიტეტის ინიციატივით კიდევ ერთხელ შეტანილ იქნა 

განაცხადი ძეგლთა დაცვის სააგენტოში, თბილისის ჭადრაკის 

სასახლისა და ალპური კლუბის შენობისათვის ეროვნული 

მნიშვნელობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

2019 წლის 27 მაისის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით, 

კოსტავას ქუჩაზე მდებარე (ვერის ბაღში მდებარე) თბილისის 

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობას მიენიჭა 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი (საა-

ღრიცხვო ბარათის შედგენის თარიღი 21.05.2018). უბანს, სადაც 

განლაგებულია საკვლევი შენობა, აქვს შემდეგი მახასიათებ-

ლები:

 • სეისმურობა – 8 ბალი;

 • ქარის ნორმატიული დატვირთვა – 48 კგ/მ2;

 • თოვლის ნორმატიული დატვირთვა – 50 კგ/მ2.

აღსანიშნავია, რომ დაპროექტების მომენტისათვის (1966 წ.) 

ქ. თბილისისათვის სეისმურობის მაჩვენებელად განსაზღვრუ-

ლი იყო 7 ბალი.

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის 

მშენებლობამდე ვერის ბაღში, ამ ადგილას განლაგებული იყო 

სათბურები. შენობა გეგმაში მართკუთხა გეომეტრიული ფორ-

მისაა, გაბარიტული ზომებით 39,0x52,0 მ, მისი სართულიანობა 

2÷2,5-ია. განაშენიანების ფართი 1640 მ2-ია. პირველი სართუ-

ლის სიმაღლე 4,0 მ-ია, ხოლო მეორე სართულისა კი – 2,9 მ. 

შენობის საძირკვლებად გამოყენებულია რკინაბეტონის ხი-

მინჯები. შენობა გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის 

კარკასში, კარკასი შევსებულია აგურის კედლების წყობითა და 

ლითონის ვიტრაჟების შემინვით. შიგა კედლები და ტიხრები 

შესრულებულია აგურის კედლების წყობით. შენობას გააჩნია 

დიდი დარბაზი 520 მაყურებელზე.

სეისმური ინტენსივობის სკალის MSK-64-ის მიხედვით, გამო-

კვლეული შენობა შეიძლება მივაკუთვნოთ „გ-ტიპის“ ნაგებო-

ბათა კატეგორიას: „კარკასული რკინაბეტონის შენობები“.

შენობის საძირკვლის ფუძედ მიღებულია რიყე ქვის ალივიუმი, 

დასაშვები ძაბვით R=4,0–5,0 კგ/სმ2-ზე. აღნიშნული გრუნტები საპ-

როექტო ნიშნულიდან 5,0-11,0 მ-ის სიღრმეზეა განლაგებული.

ხიმინჯოვანი საძირკველი წარმოადგენს ჯგუფურ დგარ ხიმინ-

ჯებს, რომლებზეც კეთდება რკინაბეტონის ხიმინჯის ფუძე ჩარჩო 

(რკინაბეტონის 65 სმ-ის სისქის ფილა), რომელიც თავის მხრივ 

იკვრება მონოლითური რკინაბეტონის რანდკოჭებით. ხიმინჯის 

ფუძე, ჩარჩო და რანდკოჭები ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის არმატურებით. ხიმინჯის 

წვერზე საანგარიშო წინაღობად მიღებულია R=82 ტ/მ2.

მაყურებელთა დარბაზი გადახურულია ლითონის წამწეებით. 

ფანჯრები და კარები შესრულებულია წიწვოვანი ხის მასალის-

გან, ხოლო ალუმინის ვიტრაჟული ფანჯრები კი – ლითონის კა-

რკასით. გარე კიბეები მოპირკეთებულია ბაზალტის ფილებით, 

ხოლო შიგა კიბეები შესრულებულია მარმარილოს ქვის საფე-

ხურებით რკინაბეტონის კონსტრუქციაზე.

დანართი 1. შენობის საინჟინრო კვლევა 
ავტორები: ლ. ზამბახიძე – ინჟინერ-კონსტრუქტორი 

 რ. აფხაზავა – ინჟინერ-კონსტრუქტორი

თბილისი 2019.

შინაარსი

შესავალი

1. ტექნიკური დოკუმენტაციის მოძიება და საკვლევი ობიექტის აღწერა;

2. შენობის ზოგადი დათვალიერება საერთო ტექნიკური მდგომარეობისა და დაზიანებული 

ადგილების გამოსავლენად;

3. შენობის კონსტრუქციული გადაწყვეტის ძირითადი მახასიათებლების დადგენა;

4. მასალების ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა (ბეტონის მარკები რიგელებში, 

გადახურვის ფილებში, კედლებში);

5. მიღებული შედეგების ანალიზი და დასკვნა-რეკომენდაციები.
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2. შენობის ზოგადი დათვალიერება საერთო ტექნიკური მდგომარეობისა და დაზიანებული 
ადგილების გამოსავლენად

ვიზუალური დათვალიერებით შენობაში გამოვლინდა შემდეგი 

სახის დარღვევები და შეუსაბამობები:

ალპური კლუბის მიმდებარედ დეფორმირებულია სარინელი, 

რისი მიზეზიც გრუნტის არასაკმარისად დატკეპნა და გრუნტში 

წყლის ჩადინებაა. როგორც პირველ თავში აღინიშნა, შენობის 

კონსოლურ აივნებზე გაკეთდა მიშენებები, გადმოიწია კედლე-

ბი და გაიზარდა აივნების დატვირთვები. აღნიშნული მიზეზით 

კონსოლური აივანი გაძლიერდა ლითონის მილით მხოლოდ II 

სართულზე.

მაყურებელთა (520-ადგილიანი) დარბაზის კედლებსა და კა-

რის ღიობებში შეინიშნება ბზარები, რომელთა გამომწვევი მი-

ზეზიც რეგიონში მომხდარი მიწისძვრებია. ბზარები შეინიშნება 

ახალგარემონტებული გადახურვის შელესვის ადგილებში – სა-

ხურავიდან წყლის გადაყვანის სადრენაჟო ადგილებში, სავა-

რაუდოდ, უხარისხოდ მოწყობილი საწვიმარი ღარიდან წყლის 

გაჟონვის შედეგად. აღსანიშნავია, რომ ასეთი ადგილების ქვეშ 

მოძრაობენ ადამიანები და დაზიანებული ადგილებიდან ნალე-

სის ჩამოვარდნამ შესაძლოა მათი დაშავება გამოიწვიოს.

გადახურვის ფილების უმეტესი ნაწილი ძლიერ არის დაზიანე-

ბული ნესტისგან, ფილებში დაწყებულია გამოტუტვის პროცესი, 

ზოგიერთ ფილებზე დაზიანებულია ბეტონის დამცავი შრე და 

დაწყებულია არმატურის ბადის კოროზია. გამოტუტვებია და-

წყებული ასევე ლითონის წამწეებზე მოწყობილ ანაკრები რკი-

ნაბეტონის წიბოვან (ე. წ. „ПКЖ“) ფილებში. 

სახურავიდან წვიმის წყლის ჩამოსვლის შედეგად დაზიანებუ-

ლია მაყურებელთა დარბაზში (520 ადგილი) შეკიდული ჭერი.

შენობაში, კარკასის შევსებად ძირითადად გამოყენებულია სი-

ლიკატური აგური, რაც იკრძალება მოქმედი სამშენებლო ნო-

რმებისა და წესების მიხედვით.

შენობის დარბაზის სახურავის გარშემო მოწყობილი ტერასა 

თავდაპირველად განკუთვნილი იყო საჯარო მოხმარებისთვის 

და მასზე ასვლა შესაძლებელია მეორე სართულიდან. ტერასა 

ჩაფიქრებული იყო როგორც სივრცე ღია ცის ქვეშ ჭადრაკის 

სათამაშოდ, თუმცა ჩრდილის ნაკლებობის (თუ კიდევ სხვა 

მიზეზის) გამო არასოდეს გამოუყენებიათ ამ დანიშნულებით. 

დარბაზის სახურავის ნაწილში განთავსებული იყო კინოსაპ-

როექციო, სხვადასხვა ტექნიკური ოთახი და ოთხი დამხმარე 

სათავსი.

შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები დაყოფილი იყო 

ორ ეტაპად:

1. მოსამზადებელი სამუშაოები;

2. ძირითადი სამუშაოები.

მოსამზადებელ პერიოდში შესრულდა შემდეგი სახის სამუშა-

ოები:

 • დაშლილი სათბურების საკომპენსაციოდ ახალი სათბურე-

ბის მოწყობა;

 • არსებული სათბურების დემონტაჟი;

 • დროებითი წყალსადენისა და ელექტროგაყვანილობების 

მოწყობა;

 • სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა.

მშენებლობის ძირითად პერიოდში პირველ რიგში შესრულდა:

 • მიწისქვეშა და ნაწილობრივ მიწისზედა სამუშაოები, რომ-

ლებიც ითვალისწინებს ყველა გარე კომუნიკაციების მშე-

ნებლობას;

 • განხორციელდა ანაკრები რკინაბეტონის ხიმინჯების ჩასობა 

6,0-9,0 მ-ის სიღრმემდე დიზელ-ჩაქუჩების გამოყენებით;

 • ხიმინჯების თავზე მოეწყო მონოლითური რკინაბეტონის 

როსტვერკი;

 • განხორციელდა მიწისზედა სამუშაოები: მოეწყო რკინაბე-

ტონის კარკასი; კედლების შევსება განხორციელდა აგურის 

წყობით ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე; მოეწყო ლითონის ვიტრა-

ჟები.

მაყურებელთა დარბაზი გადაიხურა ლითონის წამწეებით, 

რომლებზეც მოწყობილია ანაკრები რკინაბეტონის გადახუ-

რვის წიბოვანი ფილები (ე. წ. „ПКЖ“-ები). შემდეგ მომზადდა 

საფუძველი სახურავისათვის.

ბეტონი შემოჰქონდათ ბეტონის ქარხნიდან. ქარგილებად გა-

მოყენებული იყო ხის ფარები.

როგორც დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ სამუშაოთა წარმო-

ების პროექტიდან ჩანს, აღნიშნული შენობის მშენებლობის 

პერიოდში განიცდიდნენ ამწე მექანიზმების დეფიციტს, ამიტომ 

შენობის მშენებლობა (დაბალი სიმაღლის გამო, 8 მეტრამდე) 

წარმოებდა ორი ერთეული ავტოამწით, ხოლო გადახურვის 

წამწეების მონტაჟისათვის გამოიყენებოდა ამწე მუხლუხა 

სვლით. დაბეტონების დროს გამოიყენებოდა ზედაპირული და 

სიღრმული ვიბრატორები.

იმის გამო, რომ ხიმინჯები ეწყობოდა აგრესიული გრუნტის 

წყლების გარემოში, ბეტონი მზადდებოდა იმ დროისათვის არ-

სებული ტექნოლოგიით, პუცოლანურ პორტლანდცემენტებზე 

დამზადებული ცემენტის გამოყენებით.

ფოტო 1. შენობის თავდაპირველი 

სახე.  

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის 

ქართული ხელოვნების ისტორიისა 

და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

ფოტო 2. შენობის ამჟამინდელი 

სახე

ფოტო 11, 12. ბზარები მაყურებელთა დარბაზის კედლებში

ფოტო 13, 14. ბზარები მაყურებელთა დარბაზის კედლებში

ფოტო 15, 16. ბზარები ახალგაკეთებულ შელესვაში

ფოტო 17, 18. გამოტუტვა ლითონის წამწეებზე მოწყობილ ანაკრეფი 

რკინაბეტონის წიბოვან ფილებში („ПКЖ“)

ფოტო 19, 20. შენობაში გამოყენებული სილიკატური აგური

ფოტო 21. მაყურებელთა დარბაზში სახურავიდან წყლის ჩამოსვლის 

შედეგად დაზიანებული შეკიდული ჭერი

ფოტო 5. მაყურებელთა 

დარბაზის თავდაპირველი სახე

ფოტო 6. მაყურებელთა დარბაზი 

დღეს

ფოტო 4. მიშენება ცოკოლის 

სართულის დონეზე

ფოტო 3. ბოლოდროინდელი 

მიშენების წინხედი

ფოტო 7. ტერასა სახურავზე ფოტო 8. სახურავი მთავარი 

დარბაზის თავზე

ფოტო 9. მთავარი დარბაზის 

გადახურვა ლითონის წამწეებით

ფოტო 10. ლითონის წამწეებზე 

მოწყობილი გადახურვა ანაკრები 

რკინაბეტონის ფილებით
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3. შენობის კონსტრუქციული გადაწყვეტის ძირითადი მახასიათებლების დადგენა

1 საბჭოთა კავშირის დროს და საქართველოში კვლავ მოქმედი ტექნიკური სტანდარტების ნაკრები.

ჩვენ მიერ ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერებისა და დამ-

კვეთის მიერ წარმოდგენილი მასალების ანალიზის საფუძველ-

ზე დადგინდა, რომ შენობის კონსტრუქციული ნაწილი შემდეგი 

ძირითადი მახასიათებლებითაა გადაწყვეტილი:

1. შენობის ძირითადი საანგარიშო სქემა კარკასულია, კარკა-

სის ელემენტები: სვეტების, რიგელებისა და გადახურვის ფი-

ლების ნაწილი ანაკრებია, ნაწილი – მონოლითური.

2. შენობის საძირკვლის ფუძედ მიღებულია რიყე ქვის ალი-

ვიუმი დასაშვები ძაბვით R=4,0÷5,0 კგ.ძ./სმ2-ზე. გრუნტები 

საპროექტო ნიშნულიდან 5,0-11,0 მ-ის სიღრმეზეა განლაგე-

ბული.

3. შენობის საძირკველს წარმოადგენს მონოლითური რკინა-

ბეტონის ხიმინჯები. ხიმინჯოვანი საძირკველი წარმოადგენს 

ჯგუფურ დგარ ხიმინჯებს, რომლებზეც კეთდება რკინაბეტო-

ნის ხიმინჯის ფუძე ჩარჩო (რკინაბეტონის 65 სმ-ის სისქის 

ფილა), რომელიც, თავის მხრივ, იკვრება მონოლითური 

რკინაბეტონის რანდკოჭებით. ხიმინჯის ფუძე ჩარჩო და რა-

ნდკოჭები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მონოლითური 

რკინაბეტონის სვეტის არმატურებით. ხიმინჯის წვერზე საა-

ნგარიშო წინაღობად მიღებულია R=82 ტ/მ2.

4. სართულშუა გადახურვების ნაწილი მონოლითური რკი-

ნაბეტონისაა, ნაწილი კი – ანაკრები რკინაბეტონის ღრუ- 

ტანიანი ფილებია.

5. ფანჯრები და კარები წიწვოვანი ხის მასალისგანაა.

6. ვიტრაჟები შესრულებულია ლითონის ჩარჩოებით და შემი-

ნულია 6,0 – 9,0 მმ სისქის მინით.

7. გარე კიბეები მოპირკეთებულია ბაზალტის ფილებით, ხოლო 

შიგა კიბეები მოწყობილია მარმარილოს ქვის საფეხურებით 

რკინაბეტონის კონსტრუქციაზე. 

8. გარე შემომზღუდი კედლები შესრულებულია წვრილი შე-

მავსებლით, ძირითადად – სილიკატური აგური წყობით 

ქვიშა- ცემენტის ხსნარზე, რომელიც აკრძალულია საქა-

რთველოში, 2010 წლიდან მოქმედი სამშენებლო ნორმე-

ბისა და წესების („სეისმომედეგი მშენებლობა“, pn 01.01-09, 

მე-15 მუხლი, #1, „ე“ ქვეპუნქტი) საფუძველზე: „მზიდ და 

არამზიდ ელემენტებში იკრძალება სილიკატური აგურის 

გამოყენება“.

9. რიგელები მართკუთხა ფორმისაა და შესრულებულია მო-

ნოლითური რკინაბეტონისგან და მათი განივი კვეთია 

50x60 სმ.

10. სვეტები კვადრატული და წრიული ფორმისაა და შესრუ-

ლებულია მონოლითური რკინაბეტონისგან და მათი განივი 

კვეთია 40x40 სმ და 40 სმ დიამეტრი.

11. მაყურებელთა დარბაზი გადახურულია ლითონის 21,2 მ სი-

გრძის წამწეებით, რომლის მზიდ ელემენტებს წარმოადგენს 

ნაგლინი პროფილის კუთხოვანები. წამწეები ტრაპეციული 

მოხაზულობისაა, შუაში მაქსიმალური სიმაღლით 2,00 მ, 

ლითონის წამწეებზე ზემოდან მოწყობილია ანაკრები რკი-

ნაბეტონის გადახურვის წიბოვანი ფილები, ე. წ. „ПКЖ“-ები.

12. გადახურვის დანარჩენი ნაწილი ბრტყელია, რკინაბეტონის 

გადახურვით.

4. მასალების ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა (ბეტონის მარკები რიგელებში, 
გადახურვის ფილებში, კედლებში)

განსახილველი შენობის კონსტრუქციების მზიდი ელემენტების 

სიმტკიცის მახასიათებლების დასადგენად შესრულებულ იქნა 

ინსტრუმენტული სამუშაოები კონტროლის ურღვევი მეთოდე-

ბის გამოყენებით. ვინაიდან მოცემულ ეტაპზე კვლევა წარმო-

ებს ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე, ბეტონის მარ-

კები დადგენილ იქნა მხოლოდ რამდენიმე ელემენტისათვის, 

შემდეგში საჭიროა მზიდი ელემენტების სიმტკიცის მახასიათებ-

ლების უფრო დეტალური კვლევა და ბზარების განვითარების 

შესაძლებლობაზე დაკვირვებები.

არჩევითი მეთოდით გამოკვლეულ იქნა წინასწარ შერჩეული 

რკინაბეტონის კონსტრუქციები: გადახურვის ფილები; რიგე-

ლები, მაყურებელთა დარბაზის ტერასული იატაკი, კედლები. 

ბეტონის მარკები დადგენილ იქნა სკლერომეტრული მეთო-

დით.

ბეტონის სიმტკიცის კონტროლი ჩატარდა ГОСТ1-22690-80; 

ГОСТ-1018-90; ГОСТ 1018-2000 და ГОСТ-18105-86 მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. გამოყენებულ იქნა იტალიური წარმოე-

ბის „CONTROLS“-ის ფირმის ჩაქუჩი, მოდელი „ELKOMETER 

181“, რომელიც განსაზღვრავს კუბური (150x150x150 მმ) ფორმის 

ნიმუშების სიმტკიცეს 10-65 ნ/მმ2 დიაპაზონში. ხელსაწყოთი 

აღებული მაჩვენებლების ცდომილება კუმშვაზე სიმტკიცის მი-

ხედვით B15-B25 კლასის ბეტონებისათვის შეადგენს 15-20%-ს. 

მონოლითურ და ანაკრებ გადახურვის ფილებში.

ჩაქუჩის სკალაზე აღებული ანათვლები გვაძლევს სიმტკიცის 

მაჩვენებლებს ნ/მმ2-ში, რომლის სტატისტიკურად დამუშავების 

შედეგად განისაზღვრება სიმტკიცის საშუალო კვადრატული გა-

დახრა, გამოითვლება ვარიაციის კოეფიციენტი და დგინდება 

ბეტონის სიმტკიცის ნორმირებული მნიშვნელობა.

ფოტო 22, 23. ბეტონის მარკის დადგენა სახურავის გადახურვის 

წიბოვან ფილებში 

საშუალო სიმტკიცის კვადრატული გადახრა გამოითვლება ფო-

რმულით:

S = (R-Ri)/(n+1)+Sr/p

სადაც Sr – საგამოცდო ხელსაწყოს ვარირების საშუალო 

კვადრატული გადახრაა;

n – პარტიაში ცალკეული შედეგების საერთო რაოდენობა;

p – რკინაბეტონის კონსტრუქციაში საკონტროლო უბნების 

რაოდენობა.

ბეტონის სიმტკიცის საშუალო ვარიაციის კოეფიციენტი განისა-

ზღვრება პროცენტულად: Va=S/R 1000%

საბოლოოდ ბეტონის სიმტკიცის ნორმირებული მნიშვნელობა, 

ანუ ბეტონის სიმტკიცე, მარკიანობის მიხედვით გამოითვლება 

შემდეგი ფორმულით: R ნორმირებული = R/K საჭ 100,

სადაც Kსაჭ – პროცენტებში გამოსახული საჭირო სიმტკიცის კო-

ეფიციენტია, რომელსაც იღებენ ყველა სახის ბეტონებისათვის 

ГОСТ-18105-86-ის IV დანართის ცხრილიდან. ჩვენს შემთხვევაში 

Kსაჭ=88.2 ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ბეტონის მარკე-

ბი გადახურვის მონოლითური რკინაბეტონის ფილებში, რიგე-

ლებში, მაყურებელთა დარბაზის ტერასულ იატაკში, კედლებში 

M200-ის ფარგლებშია, ხოლო ანაკრეფ რკინაბეტონის ღრუტა-

ნიან და წიბოვან გადახურვის ფილებში – M300-ის ფარგლებში.

ვიზუალური დათვალიერება ჩაუტარდა ლითონის წამწეებს. ვი-

ზუალურად მათში თვალით შესამჩნევი დაზიანებები და დეფო-

რმაციები არ შეინიშნება, თუმცა, ვინაიდან შეიმჩნევა სახურა-

ვიდან წყლის ჩადინების კვალი, საჭიროა ლითონის წამწეების 

ინსტრუმენტული შემოწმება კოროზიაზე, ასევე უნდა შემოწ-

მდეს შედუღების ნაკერებიც.

5. მიღებული შედეგების ანალიზი და დასკვნა-რეკომენდაციები

ვიზუალური დათვალიერებით შენობაში შეინიშნება 

შემდეგი სახის დაზიანებები:

 • ალპური კლუბის კიბეებთან ჩაწეულია გრუნტი და დეფორ-

მირებულია სარინელი;

 • ალპური კლუბის მიმდებარედ მეორე სართულის ფასადზე 

უხარისხოდაა მიკრული ფილები;

 • შენობაში გამოყენებულია სილიკატური აგური;

 • ბზარები შეინიშნება მაყურებელთა დარბაზის (520 ადგილი) 

კედლებში;

 • ახალგარემონტებული სახურავიდან წყლის გადაყვანის 

ადგილებში გამობერილი და დაბზარულია ნალესობა;

 • გადახურვის ფილების უმეტესი ნაწილი ძლიერ არის და-

ზიანებული ნესტისგან, ფილებში დაწყებულია გამოტუტვის 

პროცესი, რაც ასუსტებს ბეტონის სიმტკიცეს და შესაბამისად 

ქვეითდება ბეტონის მარკაც. ზოგიერთ ფილაზე დაზიანებუ-

ლია ბეტონის დამცავი შრე და დაწყებულია არმატურის ბა-

დის კოროზია.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზების დადგენა

1. ბზარების წარმოშობის მიზეზი შესაძლებელია იყოს შენო-

ბის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ რეგიონში მომხდარი 

გახ შირებული მიწისძვრები;

2. დაზიანებები გადახურვის ფილებში (გამოტუტვა, არმატურის 

ბადის კოროზია) გამოწვეულია ჰიდროიზოლაციის სიძვე-

ლისა და წლების მანძილზე სახურავის დაზიანების გამო, 

რაც თავის მხრივ, გამოწვეულია ატმოსფერული ნალექების 

ინტენსიური ზემოქმედებით.

რეკომენდაციები შენობის შემდგომი უსაფრთხო 

ექსპლუატაციის მიზნით

 • დავალების თანახმად, ქ. თბილისის ჭადრაკის სასახლის 

ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება ჩატარდა ვიზუალური 

დაკვირვებების საფუძველზე. შემდგომში საჭიროა, დამა-

ტებით ჩატარდეს შენობის ინსტრუმენტული გამოკვლევა 

ტექნიკური მდგომარეობის დასაზუსტებლად (საჭიროა, გა-

დახურვის ლითონის წამწეების შემოწმება კოროზიაზე, მით 

უმეტეს, რომ სახურავში შეინიშნება წყლის ჩადინების კვა-

ლი, ასევე ინსტრუმენტულადაა შესამოწმებელი გაუქმებულ 

კიბეებთან ფილის გადაბმის ადგილები და კონსოლური აივ-

ნები, რომლებზეც მიშენებებია);

 • ვინაიდან ნაგებობის მშენებლობის მომენტისათვის სეისმუ-

რობად განსაზღვრული იყო 7 ბალი, დღევანდელი მოთხო-

ვნებით კი სეისმურობა გაზრდილია ერთი ბალით, მიზანშე-

წონილია ჩატარდეს შენობის მდგრადობის გადაანგარიშება 

8-ბალიან სეისმიურ ზემოქმედებაზე;

 • სამშენებლო ნორმებისა და წესების („სეისმომედეგი მშე-

ნებლობა“ pn 01.01-09-ის მუხლი 15-ის #1-ის „ე“-ქვეპუნქტი) 

თანახმად „მზიდ და არამზიდ ელემენტებში იკრძალება სი-

ლიკატური აგურის გამოყენება“. ამ მოთხოვნის თანახმად, 

საჭიროა სილიკატური აგურით შესრულებული ყველა კედ-

ლის დემონტაჟი და ახალი კედლების მოწყობა ჩვეულებრი-

ვი წითელი თიხის აგურის, ან მცირეგაბარიტიანი ბეტონის სა-

კედლე ბლოკების წყობით, რაც ჩვენს შემთხვევაში ძნელად 

განსახორციელებელია. ამიტომ საჭიროა კედლების დაზია-

ნებული ნაწილების (ბზარების გარშემო) გასუფთავება ნალე-

სისაგან, ლითონის ბადეების მოწყობა ბზარის გავრცელების 

არეალის გადაფარვით და კედლების ხელახალი შელესვა;

 • ბეტონის დამცავი შრის დაზიანების გამო გაშიშვლებული 

გრძივი მუშა არმატურის ღეროები გასუფთავდეს ჭუჭყისა და 

ჟანგისაგან, დაიფაროს ანტიკოროზიული ხსნარით და აღ-

დგეს ბეტონის დაზიანებული დამცავი შრე;

 • გადახურვის ფილების არმატურის ზედაპირები გაიწმინდოს 

ჟანგისაგან და დაიფაროს ანტიკოროზიული ხსნარით, რის 

შემდეგაც აღდგეს ბეტონის დამცავი შრე;

 • გადახურვის ფილების ნესტისაგან დაზიანებული ბეტონის 

ზედაპირები გამოშრეს და გაიწმინდოს სოკოვანი და ნესტის 

ლაქებისაგან, ხოლო ბეტონის დამცავი შრეების დაზიანებუ-

ლი ადგილები ხელახლა დაბეტონდეს;

 • აუცილებელია სახურავის კიდეზე გამობერილი ახალი შე-

ლესილი ნაწილების მოხსნა და თავიდან შელესვა;

 • მიზანშეწონილია, აივნების მდგომარეობა აღდგეს პირვა-

ნდელი სახით, ვინაიდან მათზე გაკეთებული მიშენებების 

გამო აივანი დამატებით იტვირთება. სავარაუდოდ, აღნიშნუ-

ლის შედეგად მოხდა აივნის ნაწილის გაძლიერება ლითო-

ნის სვეტის გამოყენებით;

 • საჭიროა, კედლებზე უხარისხოდ მიკრული ფილები (ალპუ-

რი კლუბის მხარეს II სართულის ფასადზე) ჩამოიხსნას და 

მოეწყოს თავიდან;

 • ალპური კლუბის კიბეებთან დეფორმირებული სარინელი 

უნდა მოიხსნას და მოეწყოს თავიდან.
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შემადგენლობა:

1. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა;

2. გათბობა-გაგრილება და ვენტილაცია;

3. ელექტროქსელი;

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა
ავტორი: ალექსანდრე მიქიაშვილი – ტექნიკური ინჟინერი

თბილისი 2019

შესავალი

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი 1973 წელს 

გაიხსნა კიროვის (დღევანდელი ვერის) ბაღში. იგი ე. წ. გვიანი 

საბჭოთა მოდერნიზმის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩე-

ული ნაგებობაა. როგორც მას ხშირად მოიხსენიებენ, ჭადრაკის 

სასახლე და ალპური კლუბი მიეძღვნა ჭადრაკში მსოფლიოს 

ხუთგზის ჩემპიონს, დიდოსტატ ნონა გაფრინდაშვილს, რომე-

ლმაც 1962 წელს 21 წლის ასაკში პირველად მოიპოვა მსოფლი-

ოს ჩემპიონის ტიტული.

ითვლება, რომ შენობა მიეძღვნა სპორტის ერთ კონკრეტულ 

სახეობას – ჭადრაკს, თუმცა შენობის მშენებლობასთან დაკა-

ვშირებით გაცემულ ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში აღნიშნუ-

ლია, რომ იგი თავიდანვე განსაზღვრული იყო საჭადრაკო და 

ალპური კლუბისათვის.

ვერის ბაღში მდებარე, რელიეფს კარგად მორგებული შენო-

ბა დასავლეთის მხრიდან ორსართულიანია, ხოლო აღმოსა-

ვლეთით – სამსართულიანი, მის სახურავზე განთავსებულია 

ტერასა. შენობა დაგეგმარებულია 520 მაყურებელზე გათვლი-

ლი მთავარი დარბაზის გარშემო, რომელსაც ორ სართულზე, 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხარეებზე შემინული გალერეები 

შემოუყვებოდა.

დღეს ჭადრაკის სასახლესა და ალპური კლუბის შენობაში, 

გარდა მოსარგებლეებისა, მოიჯარეებსაც შეხვდებით, რომ-

ლებმაც დროთა განმავლობაში მკვეთრად შეცვალეს როგორც 

შენობის ინტერიერი, ისე ექსტერიერი. აქ ფუნქციონირებს საბი-

ლიარდო დარბაზები, არის ასევე კაფეც.

დამატებითი ფუნქციების შეთავსებამ გამოიწვია შენობის რიგი 

ნაწილის გადატიხვრა და მათთვის დამატებითი სანიტარული 

სისტემის მოწყობა.

წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემის არსებული 

მდგომარეობის აღწერა

შენობის წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების 

ადგილზე შესწავლისას გამოვლინდა:

შენობაში წყლის მოწოდება ხდება ერთი წერტილიდან – წინა 

ფასადის (ვერის ბაღის შადრევნის) მხრიდან შემოსული ფო-

ლადის DN100 მმ მილიდან. მილი შემოდის ჭადრაკის ფედერა-

ციის მიერ დაკავებულ ნაწილში, ნახევარსარდაფის სართულის 

დონეზე, იგი მოწყობილია შენობის მშენებლობის დროს და, 

როგორც ჩანს, ბოლო წლების განმავლობაში არ გამოუცვლი-

ათ. იმის გამო, რომ გაყოფილიყო თავად „ჭადრაკის სასახლი-

სა“ და ალპური კლუბის წყლის მოხმარება და მისი აღრიცხვა, 

შემოსული ფოლადის მილი გადაჭრეს და განშტოების სახით 

მოაწყვეს განცალკევებული შიდა ქსელები ამჟამად უკვე პო-

ლიპროპილენის (PP) 32 მმ-იანი მილებით (იხ. ფოტოები: 1 და 

2). განშტოების შემდგომ ამავე ადგილას არის მოწყობილი 

ჭადრაკის ფედერაციის აბონენტის წყალმზომიც.

როგორც სურათიდან ჩანს, ძველი ფოლადის მილი ძლიერ 

კოროზირებულია. იგი მუდამ სველია გარედან კონდენსატის 

გამო, რის შედეგადაც ჰაერთან ურთიერთქმედებისას უფრო 

მეტად იჟანგება და მწყობრიდან გამოდის. ამას ემატება ისიც, 

რომ მას არ გააჩნია ანტიკოროზიული საფარი და მისი გადაჭ-

რისა და დახშობის შემდეგ, შედუღების ადგილებში უფრო მეტი 

კოროზია შეინიშნება.

განშტოების შემდგომ მოწყობილი პოლიპროპილენის მილები 

სახელდახელოდ არის მოწყობილი. მათ არ გააჩნიათ კედელ-

სა და ჭერზე სამაგრები, (ფოტო 2). მხოლოდ რიგ შემთხვევაში 

იკავებს კედლებსა და ჭერში გასვლის ადგილები და იმის გამო, 

რომ ნებისმიერი ზემოქმედებისას არ დაზიანდეს, ადგილ- 

ადგილ კედლებზე მიმაგრებულია ლურსმანზე ან კედლის არ-

მატურაზე მობმული მავთულებით.

აქედან მილი ჩადის სარდაფში და იქიდან ხდება მისი ყველა 

წყალმოხმარების წერტილებისკენ განაწილება.

ამავე განშტოებაზე, სარდაფის სართულზე, არის მოწყობილი 

პოლიპროპილენის ვენტილები, რომლებიც დაზიანების შემ-

თხვევაში ცალკეული უბნის ჩასაკეტად გამოიყენება. ჩამოსული 

მილები ნაწილდება სხვადასხვა წერტილისკენ. ისინი უმეტეს 

შემთხვევაში თავისუფლად არის ჩამოკიდებული (ფოტო 3).

თავად სარდაფი რამდენიმე დარბაზისგან შედგება და მათ შო-

რის არ არსებობს კარი. არის მხოლოდ გრუნტისა და ბეტონის 

საყრდენი კედლის ადგილზე ამონგრეული ერთი მცირე გასა-

ძრომი, რომელშიც მხოლოდ მოქნილი თხელი ადამიანი გაე-

ტევა და რამდენიმე მცირე ხვრელი, რომელშიც გადის მილები 

და კაბელები (იხ. ფოტოები: 4; 5; 6).

იმის გამო, რომ შეუძლებელი იყო სარდაფის გვერდითა და-

რბაზებში ახალი პოლიპროპილენის მილსადენის მოწყობა, 

პლასტმასის მილებიდან ისევ ძველ ფოლადის გამანაწილებელ 

მილებზე მოხდა გადასვლა, რაც მხოლოდ ნაწილობრივ გაუმ-

ჯობესებას ნიშნავს (იხ ფოტოები: 5 და 6).

რაც შეეხება სარდაფის დონეზე გამავალ კანალიზაციის სისტე-

მას. ისინი არასდროს შეცვლილა და წარმოადგენს თუჯის 

DN100 მმ კვეთის მილებს. მილების შეერთების ადგილებში 

(მილ- ყელებში) დაგმანვა ბევრ ადგილას დაზიანებულია სი-

ძველის გამო, ამიტომ რიგ ადგილში დასველებულია. სავარა-

უდოდ, უნიტაზების ჩარეცხვის დროს ამ ადგილებში იჟონება 

წყალი. (იხ. ფოტოები: 4 და 5).

სარდაფში ყველა მილი, გარდა ერთი მთავარი შემკრები კვან-

ძისა, არის თუჯის. ეს თუჯის მილები პირველი სართულის იატა-

კის ზემოთ ადის და ზოგი მილი იქ 1-1,2 მ სიმაღლეზე, რევიზიის 

ზემოთ, გადადის PVC (კანალიზაციის პლასტმასის) ტიპის მი-

ლებზე, ხოლო თუჯის მილების მნიშვნელოვანი ნაწილი დატო-

ვებულია ხელუხლებლად (იხ ფოტო 7).

ამასთან, გარდა კანალიზაციის 100 მმ მილებისა, მის გვერდით 

ხშირ შემთხვევაში მოწყობილია ასევე 150 მმ დიამეტრის სანია-

ღვრე მილები, რომლებიც გაუქმებულია. უმეტეს შემთხვევაში 

ზედა სართულებზე ეს მილები დემონტირებულია და დარჩენი-

ლია მხოლოდ შენობის პირველ სართულზე, სარდაფში ჩამსვ-

ლელ ხვრელებში (იხ. ფოტო 7).

პირველ და ზედა სართულებზე თუჯის მილები, მიუხედავად 

სიძველისა, დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, თუ არ ჩა-

ვთვლით მის ცუდ ვიზუალურ მხარეს, ამასთან მისი გადაბმის 

ადგილები არ არის კარგად დაგმანული, რაც ქმნის ამ ადგილე-

ბიდან წყლის გამოჟონვის საშიშროებას.

სარდაფში, ჭადრაკის ფედერაციის ნაწილში, ყველაზე რთული 

სიტუაცია არის კანალიზაციის მილების ერთ წერტილში შე-

კრების ადგილას, საიდანაც შეკრებილი წყალი გადის შენობის 

უკანა ეზოში და იღვრება საკანალიზაციო ჭაში. ამ წერტილში 

ზოგიერთი თუჯის მილი უერთდება არა კანალიზაციის, არამედ 

სანიაღვრე მილს და, სავარაუდოდ, აქედან კანალიზაციის ნა-

ფოტო 4-5

ფოტო 3ფოტო 1-2

ფოტო 6 ფოტო 7 ფოტო 8 

ფოტო 9 ფოტო 10
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წილი ხვდება ქალაქის სანიაღვრე სისტემაში ნაცვლად საკანა-

ლიზაციოსი (იხ. ფოტო 7).

ამასთან ამ წერტილში მილები დაზიანებულია და, სავარაუ-

დოდ, გაბიდნული, რის გამოც კანალიზაციის ნაწილი წყლის 

დიდი მოხმარების დროს გადმოდის და მოჟონავს მილებიდან. 

ფუნდამენტი ამ ადგილზე სველდება კანალიზაციისგან (იხ: 

ფოტო 9), რომელიც ასევე აგრესიულია ბეტონისა და არმატუ-

რის მიმართ.

ჭადრაკის ფედერაციის ნაწილში, პირველ და შემდგომ სართუ-

ლებზე, სველი წერტილები მოწყობილია ახალი მასალებით, 

თანამედროვედ, თუმცა მთავარი დარბაზის კულისების ტუა-

ლეტი ცუდ მდგომარეობაშია და, სავარაუდოდ, მას აღარც იყე-

ნებენ (ფოტო 10). ამასთან რიგი საკანალიზაციო მილი ჩამოდის 

მთავარი დარბაზის კულისებში და მოწყობილია სახელდახე-

ლოდ. დანარჩენი მილები გადის კედლებს შორის სამეურნეო 

ვიწრო ღიობებში, რომელიც სავსეა ნაგვით. თავად მილების 

ნაწილი ახალია, ნაწილი კი – ძველი და გამოსაცვლელი.

წყალი პლასტმასის მილების საშუალებით აყვანილია სახურა-

ვის სართულში მოწყობილ საქვაბეში, თუმცა საქვაბეში არ არის 

გათვალისწინებული დამცლელი და გაჟონილი წყლისთვის 

ტრაპი ან რაიმე სახით წყლის მოცილება.

საბილიარდოებისა და კაფეს სველი წერტილები გარეგნულად 

ნორმალურ მდგომარეობაშია (ფოტოები: 14), თუმცა სარდაფში 

ჩასვლა ვერ მოხერხდა გამომდინარე იქიდან, რომ იგი ჩახე-

რგილია.

ფოტო 11 ფოტო 12

ფოტო 13 ფოტო 14 

ფოტო 15, 16 ფოტო 17

ფოტო 18 ფოტო 19 

ფოტო 20

წყალსადენ-კანალიზაციის არსებული მდგომარეობა ალპურ 

კლუბში არც თუ ისე დამაკმაყოფილებელია. მიუხედავად იმი-

სა, რომ საპირფარეშოები მეტ-ნაკლებად სუფთაა (ფოტოები: 

15 და 16), მილსადენები (როგორც წყალი, ასევე კანალიზაცია) 

სარდაფის ნაწილში ძველია და გამოსაცვლელი, რადგან ისინი 

ძველი ფოლადისაა და კოროზირებულია.

შენობის გარეთ საკანალიზაციო მილიდან წყალი ჩაედინება 

უკანა ეზოში, ავტოსადგომის მიმდებარედ საკანალიზაციო ჭებ-

ში, რომელიც ერთი ჭადრაკის ფედერაციის ნაწილს ემსახურე-

ბა (ფოტო 18), მეორე კი – ალპინისტთა კლუბის ნაწილს.

წვიმის წყლის სანიაღვრე სისტემის არსებული 

მდგომარეობის აღწერა

შენობას, გარდა წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემისა, ჰქონდა 

წვიმის წყლის მოცილების შიდა გაყვანილობის სისტემა, რო-

მელიც სახურავზე შეკრებილ 

წყალს 150 მმ თუჯის მილებით 

შენობის შიგნით ატარებდა 

და სარდაფის გავლით გაჰყა-

ვდა გარეთ, აქ მილები უერ-

თდებოდა ქალაქის სანიაღ-

ვრე სისტემას. ამჟამად შიდა 

სისტემა გაუქმებულია. თუჯის 

სანიაღვრე მილები პირველ 

სართულზე და სარდაფში 

დარჩენილია უმოქმედოდ, 

დანარჩენ სართულებზე, რო-

გორც ჩანს, მოხდა მილების 

დემონტაჟი. სახურავს წვიმის 

წყლისაგან ათავისუფლებენ 

შემდეგნაირად:

სახურავის ტერასაზე, პარაპეტის შიგნით, მოწყობილია ღარები, 

რომლებშიც წვიმის წყალი ხვდება ტერასაზე მოწყობილი მცი-

რე ქანობით. ღარებს, თავის მხრივ, აქვს ქანობები რამდენიმე 

მიმართულებით, რომლის ყველაზე ღრმა ადგილებში ჩატანე-

ბულია მილები. ხსენებული მილები გადის შენობის ფასადზე 

საწვიმრებად, სადაც საწვიმრებიდან წყალი პირდაპირ ისხმება 

ძირს, ანალოგიური განლაგება აქვს სახურავის მეორე (მაღალ) 

დონესაც, საიდანაც იმავე სახის საწვიმრებიდან გადმოსული 

წყალი იქცევა პირველ დონეზე.

შენობის სადრენაჟე სისტემის მოკლე აღწერა

ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკითხვის შედეგად ვერ 

დადგინდა, რომ შენობას აქვს სადრენაჟე სისტემა, თუმცა სა-

რდაფის ძირი და ფუნდამენტის კედლები არ არის სველი და 

გრუნტის წყლების ან გარეთ მოსული წვიმის წყლებისგან დაზი-

ანებები არ ეტყობა. რამდენიმე ადგილზე შენობის ფუნდამენტის 

კედლები ტენიანია მხოლოდ გაუმართავი წყალსადენისა და 

კანალიზაციის გამო, რაც შეფასების წინა ნაწილში აღვწერეთ.

რეკომენდაციები შენობის წყალსადენ- 

კანალიზაციის, საწვიმარი და სადრენაჟე სისტემების 

რეაბილიტაციისთვის

იმისთვის, რომ რეაბილიტაციის შემდგომ შენობაში არსებული 

წყალსადენის ყველა მომხმარებლისთვის (ჭადრაკის ფედერა-

ცია, ალპინისტთა კლუბი, საბილიარდოები და კაფე) მოხდეს 

წყლის უსაფრთხო და მოსახერხებელი მიწოდება, სასურველია:

 • ფოლადის შემომსვლელი მილის გაუქმება და ქალაქის ქსე-

ლიდან ახალი განშტოების მოწყობა.

 • შენობის გარეთ მოეწყოს გამანაწილებელი ჭა, საიდანაც 

ცალკე მოხდება თითოეული მომხმარებლისკენ მილების 

გაყვანა. მრიცხველები ყველა ობიექტისთვის შესაძლებე-

ლია მოეწყოს თითოეული მომხმარებლის კუთვნილ (დაკა-

ვებულ) ფართში ან გარეთ მოწყობილ მრიცხველის ჭებში. 

შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია სასურველია მოეწყოს 

ახალი მილებით კედელში ჩაყოლებით ან მინიმუმ დაფიქ-

სირდეს კედელსა და ჭერზე. წყალსადენის უკეთესი ექსპ-

ლუატაციისთვის მოეწყოს სანიტარული მოწყობილობების 

არა თანმიმდევრული, არამედ კოლექტორული დაკავში-

რება, სადაც თითოეული სანმოწყობილობისთვის ცივი და 

ცხელი წყლის მიწოდება ან გამორთვა მოხდება ინდივი-

დუალურად, საერთო წერტილიდან. კანალიზაციის სისტე-

მა სხვანაირი კონფიგურაციით მოეწყოს, რათა შემცირდეს 

სართულის სახურავებში ჰორიზონტალური საკანალიზაციო 

მილების რაოდენობა. მილები გამოსაცვლელია გარე საკა-

ნალიზაციო ჭებამდეც. ისინი უნდა მოეწყოს მსხვილკედლი-

ანი PVC მასალის (პლასტმასის) SN8 ტიპის მილებით.

 • იმისთვის, რომ სარდაფში ყველა მილს ადვილად მიუდგე, 

მისი დარბაზების კედლებში უნდა მოხდეს კარის (თუ კო-

ნსტრუქციული მდგრადობა საშუალებას იძლევა) ან მცირე 

ღიობების მოწყობა, რაშიც მომსახურე პერსონალი ადვი-

ლად გაეტევა და მილების დაზიანების შემთხვევაში ადვი-

ლად მიუდგება მათ.

 • სახურავის ნაწილში, სადაც მოწყობილია საქვაბე, მოხდეს 

კანალიზაციის 50 მმ მილის მიყვანა ტრაპის მოსაწყობად, 

რათა შემთხვევით გაჟონილი ან დამცლელი მილიდან გა-

მოშვებული წყალი უსაფრთხოდ მოსცილდეს.

 • საწვიმარი სისტემისთვის მოწყობილიყო დგარები. თუ ფა-

სადზე აივნების გარედან ჩამოშვება ულამაზო ან შენობის 

შიგნით საშიშად ჩაითვლებოდა შემდგომი ექსპლუატაცი-

ისთვის, შესაძლებელია, ასევე საწვიმრებიდან მილები შევი-

დეს აივნის შიდა კედლებამდე და აივნის ფილების გავლით 

ჩამოვიდეს მიწის დონეზე, სადაც უკვე მუხლისა და ჰორიზო-

ნტალური მილებით გამოსცდებოდა შენობას და შეუერთდე-

ბოდა გარე სანიაღვრე სისტემას. ამით არც შენობის გარე 

სახეს დაეტყობა რამე და წვიმის მილების შენობის შიგნით 

შეტანაც გამოირიცხება. შესაბამისად, საწვიმრებიდან ჩამო-

ღვრილი წყალი, რომელიც ამჟამად სახურავიდან წერტი-

ლოვნად ესხმება ასფალტზე თუ მიწის ზედაპირზე და აზია-

ნებს მას, მილებით დაუკავშირდებოდა სანიაღვრე სისტემას 

ან მდორედ გადავიდოდა ასფალტზე.

შენობის ფორმიდან და მის გარშემო მოწყობილი საფარიდან გა-

მომდინარე შენობისთვის დამატებით დრენაჟის მოწყობის აუცი-

ლებლობა არ დგას, რადგან გრუნტის წყლები არ არის მაღალ 

დონეზე და მისი ზეგავლენა შენობის ფუნდამენტის კედლებზე არ 

შეინიშნება. თავად სარდაფიც მშრალია და მისი სარდაფის ერთ 

წერტილში დასველება ამჟამად გაუმართავმა საკანალიზაციო 

სისტემამ გამოიწვია. მისი მოგვარება კანალიზაციის სისტემის 

დროული შეკეთებით უნდა მოხდეს, ხოლო დრენაჟის მოწყო-

ბით ასეთი პრობლემის გადაჭრა დაუშვებელია.

ფოტო 21
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გათბობა-გაგრილება და ვენტილაცია

შემსრულებელი: დავით გოგოხია – ტექნიკური ინჟინერი

შენობის მოკლე აღწერა

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი 1973 წელს 

გაიხსნა კიროვის (დღევანდელი ვერის) ბაღში. იგი ე. წ. გვიანი 

საბჭოთა მოდერნიზმის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩე-

ული შენობაა. როგორც მას ხშირად მოიხსენიებენ „ჭადრაკის 

სასახლე“ მიეძღვნა ჭადრაკში მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს, 

დიდოსტატ ნონა გაფრინდაშვილს.

ამ დანიშნულების შენობებს შორის თბილისის ჭადრაკის სა-

სახლე და ალპური კლუბის შენობა ფორმითა და მოცულობით 

უნიკალურია მსოფლიოში. სასახლეს აქვს 520-ადგილიანი მა-

ღალჭერიანი დარბაზი სცენით, 17 ოთახ-კაბინეტი, მათ შორის 

– მწვრთნელთა და დიდოსტატთა კაბინეტები, ბიბლიოთეკა, 

კომპიუტერული ცენტრი. აქ განთავსებულია საქართველოს 

ჭადრაკის ფედერაციის ოფისი, სასახლესთან არსებული სა-

ჭადრაკო სკოლა. შენობას მიენიჭა ნონა გაფრინდაშვილის სა-

ხელი 2001 წელს.

შენობის პროექტით გათვალისწინებული გათბობა-

გაგრილების სისტემის აღწერა

შენობის გათბობა და ვენტილაცია დაპროექტებული იყო ცენ-

ტრალიზებული სისტემით. შენობის გათბობა და ვენტილაცია 

(წყალზე მომუშავე კალორიფერები) მარაგდებოდა ცენტრა-

ლური საქვაბიდან და მილების მეშვეობით შედიოდა შენობის 

სარდაფში, საიდანაც ნაწილდებოდა დგარების მეშვეობით. 

სითბოს წყაროს წარმოადგენდა თუჯის რადიატორები, რომ-

ლებიც დამონტაჟებული იყო შენობაში არსებულ ყოველ სათა-

ვსში, მთავარი დარბაზისა და სანკვანძების გარდა. გათბობის 

სისტემა იყო ორმილოვანი პრინციპით გადაწყვეტილი, რასაც 

მოწმობს შენობაში დარჩენილი რამდენიმე ფოლადის მილი.

მთავარ დარბაზში, რომელიც გათვლილია 520 ადამიანზე, არ-

სებობდა მექანიკური ვენტილაცია, რომელსაც ასევე მთავარი 

დარბაზის გათბობის ფუნქციაც ჰქონდა. მთავარი სავენტილა-

ციო დანადგარი იყო განთავსებული ტექნიკურ ოთახში, რომე-
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ლიც მდებარეობდა დამხმარე სათავსში, სახურავზე G-F-სა და 

4-5 ღერძებს შორის, აქვე იყო განთავსებული გათბობის სისტე-

მის გამანაწილებელი. ამ გამანაწილებლიდან ნაწილი ამა-

რაგებდა შენობის გათბობის რადიატორულ სისტემას, ხოლო 

დანარჩენი – სავენტილაციო დანადგარსა და ცხელწყალმომა-

რაგებას.

სუფთა, გამთბარი ჰაერით მომარაგება

ჰაერის მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარიდან ჰაერის გა-

ნაწილება ხდებოდა შემდეგნაირად:

ტექნიკური ოთახიდან გამთბარი სუფთა ჰაერი დგარისა და 

სპეციალურად შექმნილი შახტის მეშვეობით ადიოდა შენობის 

სახურავზე, სადაც იყო მოწყობილი ჰორიზონტალური ჰაერსა-

ტარის მაგისტრალი.

მაგისტრალიდან ჰაერი ასევე ჰაერსატარების მეშვეობით ნა-

წილდებოდა მთავრი დარბაზის სპეციალურად განკუთვნილ 

ზედა კუთხის ზოლში, საიდანაც ხდებოდა სუფთა, გამთბარი ჰა-

ერის გამოდინება და ამ პრინციპით უზრუნველყოფდა მთავარი 

დარბაზის გათბობასა და სუფთა ჰაერით მომარაგებას. ჰაერის 

მოდინებისათვის განკუთვნილი ჰაერსატარები შეფუთული იყო 

მინერალური ბამბით.

ჰაერის მოდინებითი დანადგარი სუფთა ჰაერს იღებდა შენობის 

გარეთ განთავსებული ჰაერმიმღები ნაგებობიდან, რომლიდა-

ნაც გამომავალი ჰაერსატარები განთავსებული იყო მიწისქვეშ 

და შემდეგ შედიოდა შენობაში არსებულ ტექნიკურ ოთახში.

ჰაერის გაწოვა

შენობაში ჰაერის გაწოვა ხორციელდებოდა სხვადასხვა სისტე-

მით. მთავარი დარბაზიდან ჰაერის გაწოვას უზრუნველყოფდა 

შენობის სახურავზე განთავსებული ვენტილატორი, ხოლო ჰა-

ერის მიღება ხდებოდა მთავარი დარბაზის იატაკის დონიდან, 

სადაც განლაგებული იყო გამწოვი ცხაურები. ცხაურებიდან 

მიღებული ჰაერი იკრიბებოდა დარბაზის სავარძლების ქვეშ 

მოთავსებულ ჰერმეტულად შეფუთულ კონსტრუქციაში და 

ერთიანად თავს იყრიდა მოდინებითი ჰაერსატარის მსგავსად 

მიწისქვეშ განლაგებული გამწოვ ჰაერსატარში, საიდანაც ჰაე-

რის გამტყორცნი ნაგებობის მეშვეობით გაედინებოდა შენობის 

გარეთ.

ჰაერის გაწოვა ასევე ხორციელდებოდა შენობაში არსებული 

სანკვანძებიდან და შახტის ჰაერსატარისა და დგარის მეშვე-

ობით, ადიოდა შენობის სახურავზე, საიდანაც ხდებოდა მისი 

გატყორცნა.

შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის არსებული 

მდგომარეობა

ამ დროისათვის შენობაში განლაგებულია სხვადასხვა დანიშ-

ნულების ობიექტები. მათ შორის ძირითადად ჭადრაკის ფე-

დერაცია და ალპური კლუბი, ხოლო დარჩენილ ფართებში გა-

ნთავსებულია ორი საბილიარდო და ერთი კაფე-ბარი.

თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული სისტემა 

მთლიანად მოშლილია და არ ფუნქციონირებს, შექმნილია 

სხვადასხვა ფართზე ლოკალური სისტემები, რომლებიც ნა-

წილობრივ უზრუნველყოფენ გათბობა-გაგრილებასა და ვე-

ნტილაციას, მათ შორის: ჭადრაკის სასახლეს ემსახურება სამი 

კედლის ქვაბი, რომელიც ამარაგებს შენობის საოფისე ფართს 

და რამდენიმე დარბაზს, ხოლო ვენტილაცია ხორციელდება 

მხოლოდ არსებულ სანკვანძეებში. გაგრილების სისტემაც ლო-

კალურად არის დამონტაჟებული და გამოყენებულია სპლიტ 

სისტემის ტიპის კონდიციონერები.

ჭადრაკის ფედერაციის მსგავსად ალპური კლუბის ნაწილშიც 

ლოკალურად არის გადაწყვეტილი გათბობა-გაგრილება და 

ვენტილაცია.

პირველ სართულზე არსებულ საბილიარდოს ემსახურება და-

მოუკიდებელი წყალგამაცხელებელი კედლის ქვაბი, სითბოს 

წყაროს წარმოადგენს საბილიარდოს დარბაზში განთავსებუ-

ლი დასადგამი ტიპის ფანკოილები, რომლებიც ცხელი წყლით 

მარაგდება სამზარეულოში დამონტაჟებული კედლის ქვაბიდან.

იმავე საბილიარდოში დამონტაჟებულია მექანიკური ჰაერის 

გამწოვი და გაგრილების სისტემები, რომლებიც ჭადრაკის ფე-

დერაციის ნაწილის მსგავსად, არის დამოუკიდებელი სპლიტ 

სისტემის კონდიციონერებით.

ცოკოლის სართულზე განლაგებულ საბილიარდოს ემსახურება 

ცენტრალიზებული გათბობის, გაგრილებისა და ვენტილაციის 

სისტემა, რომელიც განლაგებულია სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილას.

ცოკოლის სართულზე განლაგებული საბილიარდოს HVAC 

სისტემა ბევრად ეფექტურად მუშაობს, შენობის სხვა დანარჩე-

ნი დაწესებულებების სისტემებისაგან განსხვავებით. გათვა-

ლისწინებულია გამართული ჰაერის მოდინებითი და გამწოვი 

სისტემები, ასევე გაგრილებისა და გათბობის სისტემები, რომ-

ლის გარე აგრეგატების ნაწილი განთავსებულია შენობის სა-

ხურავზე.

ზოგადად შენობაში ლოკალურად დამონტაჟებული სისტემები 

არის უსაფრთხო, ნორმალურად დამონტაჟებული და მუშაობს 

გამართულად. რა თქმა უნდა, თუ მოხდება მთლიანი შენობის 

გათბობა-გაგრილება და ვენტილაციის სისტემის ცენტრალი-

ზება, ეს სისტემები ნაწილობრივ მოერგება ცენტრალიზებულ 

სისტემას. რაც შეეხება იმას, შესაფერისია თუ არა სივრცეები, 

სადაც დგას სისტემები ამ ფუნქციისთვის, უნდა ითქვას, რომ შე-

რჩეულია ოპტიმალური სივრცეები.

შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემებისთვის 

განსახორციელებელი სამუშაოები და 

რეკომენდაციები

ვინაიდან მთლიანი შენობის გათბობა-გაგრილება და ვე-

ნტილაცია გაუმართავად მუშაობს, გარდა ქვედა სართულზე 

განლაგებული საბილიარდოსი, საჭიროა გეგმაზომიერად გა-

ნხორციელდეს მთელი რიგი სამუშაო, რათა შენობაში შენა-

რჩუნდეს ნორმებითა და სტანდარტებით გათვალისწინებული 

კლიმატი და სუფთა ჰაერის საჭირო მაჩვენებელი.

პირველ რიგში, უნდა დადგინდეს თითოეული სათავსის ფუნ-

ქცია და შესწავლილ იქნას შენობის მთლიანი არსებული თბო 
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და სიცივის დანაკარგები. შემდგომ უნდა დადგინდეს, ნო-

რმების მიხედვით, რა რაოდენობის სუფთა ჰაერია საჭირო 

შენობის ცალკეულ სათავსებში და რა სიმძლავრის ენერგია 

სჭირდება მის დასამუშავებლად. რეკომენდებულია, შენობას 

ამარაგებდეს ცენტრალიზებული გათბობის, გაგრილებისა და 

ვენტილაციის სისტემები, რომლებიც ცალკეული სისტემისაგან 

განსხვავებით ბევრად გამართულია და ეფექტური.

აუცილებელია შენობის მთავარი დარბაზის, ასევე სხვა, შედა-

რებით მცირე სივრცეების აღჭურვა მექანიკური სავენტილაციო 

სისტემით. ასეთივე სისტემა უნდა დამონტაჟდეს ალური კლუ-

ბის ნაწილის თითოეულ სათავსში.

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებასთან 

დაკავშირებული ღონისძიების ჩატარების გეგმები

შენობაში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება წარმოადგენს 

აუცილებელ ღონისძიებას მოსალოდნელ სტანდარტიზაცია-

სთან დაკავშირებით და ასევე შენობის ენერგომოხმარების 

შესამცირებლად, რაც შემდგომში პირდაპირ აისახება მაღალი 

გადასახადების თავიდან აცილებაზე.

წინასწარი დათვალიერებით დადგენილ იქნა შენობის ენერ-

გო ეფექტურობის ხარისხი, რომელიც საკმაოდ დაბალ დონე-

ზეა. შენობის ძირითადი გადამღობავი კონსტრუქციები ერ-

თმაგი მინითაა შემოსაზღვრული, რაც საგრძნობლად ზრდის 

ენერგიის დანაკარგებს.

პირველი და მთავარი რეკომენდაციაა: აუცილებლად შეი-

ცვალოს შენობაში არსებული ალუმინის ჩარჩოს მქონე მინის 

ვიტრაჟები ახალი ენერგოეფექტური მინაპაკეტებით, რომლის 

შემადგენლობაში იქნება დაბალემისიური მინა (დაბალი თბო-

გადაცემის კოეფიციენტით). ვიტრაჟების შეცვლა შესაძლებე-

ლია განხორციელდეს ისე, რომ არ დაზიანდეს არსებული ვიტ-

რაჟის ჩარჩო და მასზე დამონტაჟდეს ახალი მინაპაკეტი.

შენობის კედლის დათბუნება საკმაოდ რთული განსახორციე-

ლებელია, რადგან არსებული შენობის ძირითად გადამღობავ 

კონსტრუქციას ვიტრაჟები წარმოადგენს, ხოლო დარჩენილი 

გადამღობავი კონსტრუქციები მოპირკეთებულია ქვით, რაც კი-

დევ უფრო ზრდის არსებულ ხარჯებს.

რაც შეეხება საინჟინრო ნაწილის ენერგოეფექტურობას, 

რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნას საკონდენსაციო გათ-

ბობის ქვაბები, რადიატორების ავტომატური თბოსარქველები 

(გათბობის რადიატორული სისტემის გამოყენების შემთხვევა-

ში), მაღალი ეფექტურობის მქონე სამაცივრო დანადგარები, მა-

ღალი ეფექტურობის მქონე განათების სისტემები, სავენტილა-

ციო დანადგარები, რომლებსაც ექნებათ ჰაერის თბომცვლელი 

ე. წ. რეკუპერატორები, რომლებიც საკმაოდ დიდ სხვაობას 

იძლევა ენერგომოხმარებაში. ასევე სასურველი და რეკომე-

ნდებულია გამოყენებულ იქნას ცხელწყალმომარაგებისათვის 

საჭირო მზის კოლექტორები, რომლის საშუალებასაც იძლევა 

შენობის სახურავი.

შენობის ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის აუცილებელია 

ყველაფერი დეტალურად აისახოს და მოთხოვნილ იქნას ტექ-

ნიკურ დავალებაში, რომელსაც შეადგენენ სპეციალისტები 

პროექტის დაწყებამდე. აქვე უნდა მიეთითოს ყოველი გადა-

მღობავი კონსტრუქციის კონკრეტული თბოგადაცემის კოეფი-

ციენტები, საინჟინრო დანადგარების ეფექტურობის მაჩვენებ-

ლები და სხვა მონაცემები, რადგან შემდგომში მის მიხედვით 

შესრულდეს გათბობა-გაგრილების, ვენტილაციისა და განათე-

ბის პროექტები.

რეკომენდაციები

ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული საკითხები, პირ-

ველ რიგში, უნდა ექვემდებარებოდეს კვლევასა და ანალიზს. 

ამის შემდგომ არის შესაძლებელი კონკრეტული გადაწყვეტი-

ლების მიღება. შენობის მაღალი ენერგოეფექტურობის მიღწე-

ვა შესაძლებელია რამდენიმე მეთოდით.

პირველ რიგში, ეს არის გარე კედლების დათბუნება, რომ-

ლისთვისაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა 

თბოსაიზოლაციო მასალა, მაგრამ არის პრობლება: შენობის 

გარე კედლები დაფარულია ადრინდელი დამონტაჟებული 

ქვის ფილებით და ძალიან რთული და არარენტაბელური იქნე-

ბა მისი მოხსნა, თბოსაიზოლაციო მასალის მონტაჟი და შემ-

დგომ ისევ ფილების დამაგრება.

მეორე, ყველაზე რეალური მეთოდია შენობის ვიტრაჟების მი-

ნების შეცვლა. არსებული მინები ერთმაგია და მისი თბოგადა-

ცემის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 4,00 wat/

m2.°C ან მეტია. მისი შემცირება ბევრად მარტივია. უნდა მოხ-

დეს არსებული შუშის დემონტაჟი და ჩანაცვლდეს გაცილებით 

დაბალი თბოგადაცემის კოეფიციენტის მქონე მინის პაკეტით, 

რომლის k დაახლოებით იქნება 1.6, wat/m2.°C. 

მესამე მეთოდია ბრტყელი გადახურვის დათბუნება სხვადასხვა 

თბოსაიზოლაციო მასალით, რომელიც გარე კედლების მსგავ-

სად დაკავშირებულია უამრავ რთულად განსახორციელებელ 

საკითხთან.

შიდა ელექტროქსელი
ავტორი: დავით ანდრონიკაშვილი – ელექტროინჟინერი

ძირითადი ტექნიკური ოთახისა და 

ელექტრომექანიზმების მდგომარეობა

თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ელექტ-

რო მომარაგება ხორციელდება სს „თელასის“ ს/ქ #4045-დან.

აღრიცხვის კვანძი მდებარეობს ს/ქ-ის კედელზე. აქედან ხდება 

ტრანშეაში ჩადებული დაბალი ძაბვის კაბელის საშუალებით 

შენობის ელ.მომარაგება. უნდა აღინიშნოს, რომ შემტანი ძა-

ლოვანი კაბელი შეცვლილია რამდენიმე წლის წინ და დამაკ-

მაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ელ.მომარაგების პრობლე-

მები ამ დ/ძ კაბელის გამო არ აღინიშნება.

შენობის ელექტრომომარაგების ქსელის ძირითადი გამანაწი-

ლებელი სათავსი მდებარეობს ცოკოლის სართულის სამხრეთ 

ნაწილში, სადაც მოხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ ალპური 

კლუბის მეკლდეურთა დარბაზისა და გასახდელის გავლით. სა-

ვარაუდოდ, შენობის თავდაპირველი დაგეგმარების დროს ამ 

სათავსში მოხვედრა შესაძლებელი იქნებოდა სხვა მხრიდან 

ან ამჟამინდელ სათავსებს სხვა დატვირთვა ექნებოდა. აქ მო-

ხვედრა შესაძლებელია ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე. 

ეს მომენტი საყურადღებოა, ვინაიდან: არ იკეტება კარი, არ 

არის გამაფრთხილებელი ნიშნები, დარღვეულია უსაფრთხო-

ების ნორმები (ელ.ქსელების მოწყობის ნორმების მიხედვით) 

გამანაწილებელს სასურველია ჰქონდეს ცალკე შესასვლელი; 

ტექ.მომსახურების გაწევა გაძნელებულია, რადგან სხვადასხვა 

დანიშნულების სივრცეებია გასავლელი. როდესაც დარბაზში 

მიმდინარეობს ვარჯიში, შეხვედრა ან სხვა მსგავსი ღონისძი-

ება, აუცილებლად უნდა იკეტებოდეს კარი და შეუფერხებელი 

წვდომა ჰქონდეს სამუშაოებთან დაშვების მქონე პერსონალს. 

აუცილებელია უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა.

აღწერილ სივრცეში არსებული ორი გამანაწილებელი კარადა, 

რომლებიც ჩართული იყო შენობის მთლიან ელ.მომარაგების 

სქემაში, ამჟამად მწყობრიდან არის გამოსული. აღნიშნული 

ელექტროაპარატურა დაფიქსირებულია კუსტარულად, ჯოხე-

ბის საშუალებით. ამით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მათი ნო-

რმალური ფუნქციონირება მოშლილია.

ამ სივრცეშივე შეინიშნება ძალოვანი კაბელიც, რომელიც ან 

ძველი ელ.მომარაგების სისტემის ნაწილი იყო და ამჟამად 

გაუქმებულია ზემოთ აღნიშნული ახალი შემომტანის გამო ან 

სარეზერვოდ არის გათვალისწინებული. ასეთი გაუქმებული 

კაბელები, კარადები და ა. შ. შენობაში მრავლადაა.

აღნიშნულ ტექნიკურ ოთახში სხვადასხვა კვეთის კაბელები ჰა-

ერში უსაფრთხოების წესების დარღვევით არის გაბნეული. იქ-

მნება მათი გადაფარვის, მწყობრიდან გამოსვლისა და ელ.მო-

მრაგებით შეფერხების საშიშროება.

ასევე მრავლადაა შენობის თავდაპირველი ფუნქციონირები-

სათვის გათვალისწინებული და ამჟამად გაუქმებული ელ.მომა-

რაგების ფარები და შესაბამისად იქიდან გამავალი კაბელები.

აქ არსებული ტექნიკური აღჭურვილობით შეგვიძლია ვივა-

რაუდოთ, რომ სასახლის თავდაპირველი ელ.მომარაგების 

ქსელი მოწყობილი იყო სპეციალურად გათვალისწინებული 

კაბელსატარი არხების საშუალებით. ამ კაბელსატარებში და-

მონტაჟებული იყო სპეციალურად მექანიკური ზემოქმედებისა-

გან დასაცავი მეტალის მილები, რომლებშიც ელ.კაბელები იყო 

მოთავსებული.
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ფოტო 4 ფოტო 5
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შენობის ელექტრომომარაგების ქსელის არსებული 

მდგომარეობა

შენობის შიდა გეგმარების მკვეთრი ცვლილებების გამო და-

რღვეულია თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული 

ელ.მომარაგების სქემები. შენობა გადაკეთებულია სხვადასხვა 

საჭიროებისა და დანიშნულების მიხედვით. გაჩენილია ახალი 

სივრცეები, რომელთა ელ.მომერაგება ხორციელდება, რო-

გორც შიდა ელექტროქსელიდან, ასევე გარე მონტაჟის საშუა-

ლებით.

შენობის ფასადებზე ვხვდებით პლასტმასის დამცავ მილში 

მოთავსებულ ელ. სადენებს, ბევრ ადგილას დამცავი მილის 

მთლიანობა დარღვეულია, რაც ქმნის კაბელის გადახეხვის სა-

შიშროებას.

შენობის პირველი და მეორე სართული ნაწილობრივ გა რე-

მონ ტე ბუ ლია და გვხვდება თანამედროვე ტიპის ელ. გამანაწი-

ლებელი კარადა და შესაბამისად – ქსელიც.

მეორე სართულზე ძაბვა აყვანილია პირველ სართულზე არსე-

ბული გამანაწილებელი სათავსიდან. რა გზით, რომელი კარა-

დის საშუალებით და რა ტიპის კაბელებით ხდება ამ ახლად გა-

რემონტებული სივრცეების ელ.მომარაგება, ძნელი სათქმელია 

(ეს არის დ/ძ კაბელები, რომლებიც დამონტაჟებულია სხვადა-

სხვა პერიოდში. ბოლო პერიოდის სარემონტო სამუშაოების 

შედეგად ახლად მოპირკეთებულია კედლები და ტიხრები. ამის 

გამო გაძნელებულია სამონტაჟო ტრასების დათვალიერება და 

ქსელის საიმედოობის განსაზღვრა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ეს 

სივრცეები ფუნქციონირებს და ელ. მომარაგება ხორციელდება 

დაუბრკოლებლად).

შენობის პირველ სართულზე ასევე მდებარეობს მთავარი დარ-

ბაზი. ამ შენობის მთავარი სივრცე, რომელიც თავდაპირველად 

წარმოადგენდა ძირითად ენერგოტევადობის ობიექტს. იგუ-

ლისხმება სავენტილაციო, გათბობა-გაგრილების, აკუსტიკური 

და განათების სისტემები.

ამ დარბაზის ერთ-ერთ ღირებულ ნაწილს წარმოადგენს ხის 

მხატვრულად გაფორმებული პანელები, რომელთა გასაშლე-

ლი კონსტრუქცია საშუალებას იძლეოდა, მთავარი დარბაზის 

სივრცე ღია, ფართო ვიტრაჟებით შემინული დერეფნის საშუა-

ლებით ინტეგრირებული ყოფილიყო გარემოსთან. ზემოთ აღ-

ნიშნული გასაშლელი კონსტრუქციის დიდი ნაწილი უფუნქციო 

ან ამორტიზებულია. სავარაუდოა, რომ სწორედ ამ და მსგავს 

სხვა სისტემებს ემსახურებოდა პირველ სართულზე მდებარე 

ელ.გამანაწილებელ სათავსში მდებარე გაუქმებული კარადე-

ბის დიდი ნაწილი.

მესამე სართულზე არსებულ დამხმარე სათავსებში განთა-

ვსებულია შენობის გათბობის სისტემის ქვაბები, რომელთა 

ელ.მომარაგება ხორციელდება ნაწილობრივ ძველი და ახალი 

ელ.გაყვანილობით. იგულისხმება, რომ ახლად დამონტაჟებუ-

ლი გათბობის ქვაბების ახალი ელ.ქსელი მიერთებულია ძველ 

კაბელებზე, რაც საფრთხეს (იგულისხმება ელ.მომარაგების 

შეფერხება, შეწყვეტა ან/და ელ.ენერგიის არა დამაკმაყოფი-

ლებელი მოწოდების გამო აპარატურის დაზიანება, მათი ფუნ-

ქციონირების დაბრკოლება) უქმნის როგორც მათ ნორმალურ 

ფუნქციონირებას, ასევე შენობის ტექნიკურ უსაფრთხოებას.

გარდა აღნიშნულისა, დათვალიერებისას აღმოჩნდა, რომ შე-

ნობაში არ არსებობს სამუშაო და საავარიო განათება, სახან-

ძრო სიგნალიზაცია და სავენტილაციო სისტემა.

დასკვნა და რეკომენდაციები

ამრიგად, თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუ-

ბის ელ.მომარაგების ქსელი წარმოადგენს გასული საუკუნის 

სამოცდაათიან წლებში პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად 

დაპროექტებულ და მოწყობილ ქსელს. შესაბამისი ტექნიკური 

შესაძლებლობის მქონე აპარატურითა და სისტემებით.

განვლილი პერიოდის განმავლობაში მრავალჯერ, ეტაპობრი-

ვად ხდებოდა ქსელის გადაკეთება იმ მომენტისათვის აქტუა-

ლური მოთხოვნის შესაბამისად, რამაც გამოიწვია ზემოთ აღ-

წერილი მდგომარეობა.

შენობის ფუნქციურად და ტექნიკურად გამართვისათვის არ-

სებული ელ.მომარაგების ქსელი საჭიროებს თავიდან დაპრო-

ექტებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ვიდეომეთ-

ვალყურეობის ქსელის, ვენტილაციის, გათბობა- გაგრილების, 

თანამედროვე განათების, აკუსტიკური სისტემებისა და სხვა 

მსგავსი დანიშნულების ობიექტების განვითარების გათვა-

ლისწინებით.

დასაპროექტებელია სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები, რო-

მელიც ინტეგრირებული იქნება ერთიანი მართვის სისტემაში 

და შესაბამისად იმუშავებს ავარიის შემთხვევაში.

ქსელის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭიროა თანამე-

დროვე ტიპის, მაღალი ხარისხის მქონე აპარატურა, რაც შესა-

ბამისად გაზრდის ქსელის საიმედოობას და გარანტირებულად 

უსაფრთხოს გახდის მას.

ფოტო 8 ფოტო 9

დანართი 3. სამშენებლო მასალების კვლევა
ავტორები: ლელა ნინოშვილი – კედლის მხატვრობის და ქვის რესტავრატორი

 მანანა კავსაძე – ინჟინერ-გეოლოგი

თბილისი 2019.

შემადგენლობა:

1. მშენებლობა საბჭოთა საქართველოში

2. თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბის შენობის სტრუქტურა

3. სამშენებლო ბეტონი

4. თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობის სამშენებლო მასალის (მონოლითური კონსტრუქციის ხსნარი) 

მინერალურ პეტროგრაფიული შესწავლა

5. გამოყენებული სამშენებლო მასალების სპეციფიკაცია

2 ნოდარ ბიჭიაშვილი, ასაწყობი რკინაბეტონის წარმოების განვითარება საქართველოში (თბილისი, საბჭოთა საქართველო 1983)
3 1922 – საქართველოს კომპარტიის ეროვნული ყრილობა – საქართველოს სახალხო მეურნეობის ეკონომიკური ღონისძიებები.  

1929 – ივლისი კპ მე-4 ყრილობა. დაამტკიცდა სახალხო მეურნეობის განვითარების პირველი ხუთწლიანი გეგმა. რომელიც ითვალისწინებდა საშე-
ნი მასალების მრეწველობის უპირატეს განვითარებას და მშენებლობის მატერიალური ბაზის განმტკიცებას. 
1948 წელს სსრკ-ს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული არქიტექტურის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტის დადგენილებით ყველა მოკავშირე რეს-
პუბლიკას დაევალა ტიპიური პროექტებით სახლების აშენება და ამ მშენებლობაში ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენება 
1954 წლის 1 სექტემბერს სსრკ-ს საშენ მასალათა მრეწველობის სამინისტროს ბრძანებულება ითვალისწინებდა ასაწყობი რკინაბეტონის ნაგებო-
ბათა ქარხნების მშენებლობას. 
საქართველოს კპ XVII ყრილობის რეზოლუციაში მითითებულია, სამშენებლო საქმის ფართო ინდუსტრიალიზაციის მიზნით უზრუნველყოფილი 
იქნას ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების და დეტალების მწარმოებელი ქარხნების და პოლიგონების შექმნა.

კვლევა მომზადდა პროექტის „მოდერნისტული არქიტექტურის 

კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება საქართველოში“ ფარგ-

ლებში და მოიცავს ქ. თბილისში კოსტავას ქ. № 37ა-ში მდებარე 

თბილისის ჭადრაკის სასახლის და აპური კლუბის შენობის სამ-

შენებლო მასალებისა და ტექნიკის იდენტიფიკაციას და ზოგად 

მიმოხილვას.

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა შენობასთან დაკავში-

რებული საარქივო დოკუმენტაცია, მათ შორის თავდაპირველი 

პროექტი, სადაც მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია გამოყენე-

ბული სამშენებლო მასალების შესახებ, ჩატარდა სამშენებლო 

მასალის მინერალურ-პეტროგრაფიული კვლევა და შენობა 

შესწავლილ იქნა ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე.

1. მშენებლობა საბჭოთა საქართველოში

საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა საზოგადო ხედვა და დამოკიდე-

ბულება არქიტექტურული ესთეტიკის, სამშენებლო ტრადი-

ციისა და ისტორიული ფასეულობის მიმართ. იდეოლოგიური 

მიზნებით განმსჭვალული საზოგადოებისათვის უმთავრეს სა-

კითხად რჩებოდა ამბიციური, სოციალისტური მიზნების გა-

ნხორციელება. ამ მიზნების მიღწევის ერთ-ერთ ამაცანად კი 

მასშტაბური საწარმოო თუ სამრეწველო საქმიანობის განვი-

თარება მოიაზრებოდა. სახალხო მეურნეობის განვითარების 

და პოლიტიკურ- ეკონომიკური ცხოვრების ძირეული გარდაქ-

მნის საბჭოთა ხედვის პირობებში მნიშვნელოვან პრობლემად 

ისახებოდა მშენებლობის ნელი ტემპები და არაეფექტურობა 

– არაეკონომიურობა. ამ პირობებში ხელისუფლების მხრიდან 

ხაზი ესმებოდა ქართული ტრადიციული სამშენებლო მასალის 

„უვარგისობას“ და სამშენებლო ტექნიკის „კუსტარულობას“. 

„საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე საქართველოში სა-

შენ მასალებს ამზადებდნენ კუსტარულად. ზოგიერთი საშენი 

მასალა, როგორიცაა ცემენტი, ცარცი და სხვა, შემოჰქონდათ 

სხვა ტერიტორიიდან. კუსტარულად ხორციელდებოდა სხვა 

სამუშაოებიც“.2 ჩნდებოდა სწრაფი და ეფექტური მშენებლობის 

მეთოდების შემუშავების საჭიროება.

საბჭოეთის ლიდერებს ამ პრობლემის გადაჭრის საშუალებად 

მშენებლობის წარმოების ქარხნებში გადატანა, ინდუსტრიალი-

ზაცია და ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენე-

ბით მშენებლობის ტემპების დაჩქარება და გაიაფება მიაჩნდათ.

1922-1950-იან წლებამდე უამრავი სახელმწიფო დადგენილე-

ბის3 თუ განკარგულების შედეგად დაწესებული რეგულაციების 

მიხედვით შენდებოდა ქარხნები და სხვა სამრეწველო ობი-

ექტები, რომელთა მშენებლობისათვის იყენებდნენ წინასწარ 

დამზადებული ასაწყობი რკინაბეტონის დეტალებს და კონ-

სტრუქციებს. საექსპერიმენტოდ აშენდა სხვადასხვა დანიშნუ-

ლების ნაგებობები მაგ: კასპის ცემენტის ქარხანა, თბილისის 

კავშირების სახლი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინ-

სტიტუტი, თბილისის ტრიკოტაჟის სართავი კომბინატის საწა-

რმოო კორპუსი.

მშენებლობის პარალელურად მიმდინარეობდა კვლევითი და 

საცდელი სამუშაოები, გამოთვლები ასაწყობი კონსტრუქციების 

ტექნიკურ მახასიათებლებზე და ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 

საქართველოს დიდ ქალაქებში იქმნებოდა მადნეულის გადა-

მამუშავებელი და ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციების 
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ქარხნები და პოლიგონები. ამდროინდელი ყველა კვლევა თუ 

ეკონომიკური გათვლა მიუთითებდა ამ ტიპის მშენებლობის მა-

ღალ ტექნიკურ მაჩვენებლებზე და ეკონომიურ ეფექტურობაზე.

მეორე მსოფლიო ომამდე მშენებლობის ამ მეთოდს უფრო 

ხშირად ტექნიკურ, სამრეწველო და საქალაქო ნაგებობების 

ასაშენებლად იყენებდნენ. მეორე მსოფლიო ომის შედეგად მი-

4 შალვა ბურჭულაძე „ასაწყობი რკინაბეტონის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი შეიცავს ისეთი ოპერაციების თანმიმდევრობას, როგორიცაა 
ბეტონის ნარევის და არმატურის კარკასის დამზადება, ნაწარმის დაყალიბებული კონსტრუქციის თბოტენიანი დამუშავება ბეტონის გამყარების 
პროცესის დასჩქარებლად.“ საშენი მასალები, (თბილისი, განათლება, 1988) გვ. 175.

5 „კონსტრუქციის მიხედვით გადახურვის პანელები და ფენილები შეიძლება იყოს ბრტყელი, წიბოვანი მთლიანი და ღრუტანიანი. ფენილები მზად-
დება მრგვალი და ოვალური სიცარიელეებით, რაც ამცირებს მათ მასას და ბეტონის ხარჯს, ფენილის სიგრძე 6 მ-მდეა, სისქე 200 მმ, სიგანე კი 
0,8-1,5 მ-მდე. ფენილებს ამზადებენ ბეტონისგან, არანაკლებ 200 მარკისა, ჩვეულებრივი ან წინასწარ დაძაბული არმატურით. გადახურვის პანელის 
კონსტრუქციას აქვს სწორკუთხა ფორმა, მას ამზადებენ მრგვალი ან ოვალური სიცარიელეებით. გადახურვის ფენილებს ამზადებენ ოთახის ზომი-
სას. გადახურვის პანელები და ფილები მზადდება ერთფენოვანი, ორფენოვანი და კომბინირებული. ერთფენოვანი მზადდება ჩვეულებრივი მძიმე 
ან მსუბუქი ბეტონისგან; ფენოვანი კი მძიმე და უჯრედოვანი ბეტონისგან (თბოსაიზოლაციო ფენა); კომბინირებული – წიბოები მძიმე ბეტონისგან 
და ფილა უჯრედოვანი ბეტონისგან. მძიმე ბეტონის მარკა ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში უნდა იყოს არანაკლებ 200-ისაა, მსუბუქის – 150 და 
უჯრედოვანის კი 50.“ იქვე, გვ 179. 

ღებული ზარალის ანაზღაურების შემდეგ კი დაიწყო ასაწყობი 

რკინაბეტონის განვითარების ახალი ტალღა და ამ მეთოდის 

აქტიური დანერგვა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კვარტლე-

ბის და მაღალი კორპუსების მშენებლობის საქმეში.

ასაწყობი კონსტრუქციების გამოყენებამ განვითარების უმა-

ღლეს ეტაპს 1960 – 1970-იან წლებში მიაღწია.

2. თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბის შენობის სტრუქტურა

ქალაქების „გაიაფების“ ლოზუნგით და მკაცრად კონტრო-

ლირებული მასშტაბური განაშენიანების პარალელურად 

თბილისში ჩნდება შენობები, რომელთა მშენებლობისათვის 

გამოყენებული ტექნიკა და მასალა შერჩეული იყო მშენებლო-

ბის პერიოდისათვის მიღებული სტანდარტების და ნორმების 

შესაბამისად, თუმცა განსხვავდებოდა ხარისხი და მხატვრულ- 

არქიტექტურული გადაწყვეტები. ასეთ შენობებს შორის ერთ- 

ერთ გამორჩეულ ადგილს იკავებს 1973 წელს აგებული თბილი-

სის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობა.

არათანაბარ რელიეფზე დაფუძნებული გეგმით მართკუთხა 

სამსართულიანი შენობა ნაშენია რკინაბეტონის კარკასული 

და ანაკრები – ასაწყობი კონტრუქციით4, რომლის ძირითადი 

მზიდი მოცულობა რკინაბეტონის ხიმინჯებითაა დაკავშირებუ-

ლი გრუნტთან, რომელიც მტკიცე კლდოვან ქანს წარმოადგენს.

ნაგებობის კედლები ამოყვანილია რკინაბეტონის მონოლითუ-

რი კარკასით, რომელიც შევსებულია ე. წ. სილიკატური აგურის 

წყობით (დიაფრაგმები). შიდა მსუბუქი ტიხრები პემზაბეტონის 

ფილებით არის აწყობილი. შენობის სართულშუა გადახურვა 

კონსტრუქციული დატვირთვისა და მდგრადობის საჭიროე-

ბიდან გამომდინარე ორი ტიპისაა, ერთ შემთხვევაში გამოყე-

ნებულია ხშირმალიანი, მონოლითური წვრილმარცვლოვანი 

შლაკბლოკები და მეორე შემთხვევაში სართულშუა გადახურვა 

მოწყობილია რკინაბეტონის მონოლითურ ფილაზე სპეციალუ-

რი საიზოლაციო ფენების გამოყენებით. შენობის ძირითადი 

გადახურვა აწყობილია ბრტყელი ღრუტანიანი სადებით – ფე-

ნილებით5, გადახურვის იზოლაციისათვის კი გამოყენებულია 

პემზის ნაყარი, ასფალტის ფენით და რუბეროიდის იზოლაციით.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სამშენებლო მასალა, როგორც 

ეს დამახასიათებელია მშენებლობის პერიოდისათვის, ძირი-

თად შემთხვევაში წარმოადგენს მზა წინასწარ შეკრულ კონსტ-

რუქციულ დეტალებს, სადაც მაკავშირებელი არის ცემენტი და 

მეტალის არმირება, შემავსებელი კი სხვადასხვა ზომის გრანუ-

ლოვანი ღორღი და ქვიშა.

3. სამშენებლო ბეტონი

შენობის კონსტრუქციის მზიდი კედლის სამშენებლო მასალის 

კვლევამ აჩვენა, რომ მშენებლობისას გამოყენებული ცემენტი 

არის მაღალი სიმტკიცის და ღორღთან კომბინაციაში ქმნის ბე-

ტონის სტრუქტურის მქონე მსხვილშემავსებლიან ხსნარს.

აღნიშნული კვლევისას ასევე გაირკვა, რომ ბეტონის სტრუქ-

ტურაში გამოყენებულია ბეტდიორიტებისა და სუსტად გამარ-

მარილოებული ქემოგენური კირქვის მსხვილი ხელოვნურად 

დანაწევრებული ნატეხების ჩანართები და არა ე. წ. მტკვრის 

ქვიშა, რომელიც, როგორც წესი, ყველაზე ხშირად გამოყენე-

ბად შემავსებელს წარმოადგენდა თბილისის საქალაქო მშე-

ნებლობაში. აღსანიშნავია, რომ ბეტონის სიმტკიცისათვის გან-

საკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შემავსებელი მასალების 

ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს, გარკვეულწილად სწორედ 

შემავსებლის ფორმა, ზომა და ტიპი განსაზღვრავს ბეტონის 

სიმტკიცის კოეფიციენტს. აქედან გამომდინარე ჭადრაკის სა-

სახლის სამშენებლო ბეტონის ასეთი აგლომერატული შემა-

დგენლობა გამიზნული კონსტრუქციული გადაწყვეტა იყო.

4. თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობის სამშენებლო მასალის 
(მონოლითური კონსტრუქციის ხსნარი) მინერალურ-პეტროგრაფიული შესწავლა

ნიმუშის აღების ადგილი, სარდაფი, მზიდი კონსტრუქცია, ახლო 

ხედი.

ნიმუში N1/824 – მონოლითური კონსტრუქციის ხსნარი.

მაკროსკოპულად ნიმუში წარმოადგენს ღია ნაცრისფერ, 

მკვრივ, მსხვილშემავსებლიან დუღაბს, რომლის ზედაპირი ერ-

თგვაროვანი დაშტრიხვითაა შელესილი;

ბინოკულარის ქვეშ მკვრივ წვრილმარცვლოვან ძირითად 

მასაში ვხვდებით დიორიტებისა და სუსტად გამარმარილოებუ-

ლი ქემოგენური კირქვის მსხვილ ნატეხებს;

გამჭვირვალე პეტროგრაფიული შლიფის მიკროსკოპული ანა-

ლიზით ნიმუში პორტლანდცემენტის მჭიდათი წარმოდგენი-

ლი მსხვილმარცვლოვანი დუღაბია, რომელსაც დამატებული 

აქვს გრანოდიორიტების, გამარმარილოებული ქემოგენური 

კირქვების, ეფუზიური და ინტრუზიული, დანალექი და ორგა-

ნოგენული ქანების და მათი ელემენტებისაგან შედგენილი შე-

მავსებელი. ეს შემავსებელი არ ჰგავს თბილისში ფართოდ გა-

ვრცელებულ მტკვრის ქვიშის შემავსებელს. გრანოდიორიტები 

და კირქვები ღორღოვან ფრაქციას ქმნის.

გრანულომეტრული (საცრითი) ანალიზის მიხედვით:

ფრაქციის ზომა, მმ ფრაქციის წონა, გ  %
საწყისი

+10

+7

+5

+3

+2

+1

+0,5

+0,25

+0,1

+0,05

-0,05

ჯამი

40,280

17,103

2,809

1,462

0,738

0,345

2,417

3,737

4,540

2,800

1,370

2,943

40,264

100

40,460

6,974

3.630

1,832

0,857

6,000

9,276

11,271

6,951

3,401

7,306

საცრითი ანალიზის მიხედვით, ნიმუში წარმოადგენს მსხვილ-

მარცვლოვან დუღაბს, ფაქტიურად ბეტონს, სადაც შემავსებ-

ლის ფარდობა მჭიდასთან ტოლია 5,5: 1,5, ამასთან ფრაქციების 

თანაფარდობაა 3,5:2:1,5.

ფოტო 7. გამჭვირვალე 

პეტროგრაფიული შლიფის 

მიკროსკოპული ფოტო

ფოტო 8. დეზინტეგრირებული 

საკვლევი ნიმუში

ფოტო 9. NCL-ის ტესტის შედეგი ფოტო 10. დუღაბის შემავსებელი, 

მიკროსკოპული ფოტო

ფოტო 3. საკვლევი ნიმუში ფოტო 4. ბინოკულარით 

გადაღებული ფოტო

ფოტო 5. ბინოკულარით 

გადაღებული ფოტო

ფოტო 6. გამჭვირვალე 

პეტროგრაფიული შლიფის 

მიკროსკოპული ფოტო

ფოტო 1. ნიმუშის აღების 

ადგილი, სარდაფი, მზიდი 

კონსტრუქცია

ფოტო 2. Sampling area, 

basement, bearing construction, 

close up
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დეზინტეგრირებულ მასალას აქვს ინტენსიურად ძლიერშიშხი-

ნა რეაქცია მარილმაჟვასთან, რაც გულისხმობს 45-50%-მდე 

კარბონატის არსებობას. მასალის კარბონატულობას ზრდის 

მრავლობითი კარბონატული შემავსებლის არსებობაც.

კარბონატისგან თავისუფალ, გადარეცხილ ნალექში ფიქსირ-

დება დიდი რაოდენობით კლინკერის გრანულები, კვარცის, 

ინტრუზიული, ეფუზიური და დანალექი ქანების მარცვლები:

შესწავლილი ნიმუში მაღალი სიმტკიცის ბეტონურ (აგლო-

მერატულ) დუღაბს წარმოადგენს. სუსტ, გამოფიტვისადმი 

მიდრეკილ ადგილებად შეიძლება მიჩნეული იყოს მსხვილ-

მარცვლოვანი მრგვლოვანი შემავსებლის მონაკვეთები. დაკუ-

თხული კარბონატები ზრდის შეჭიდულობას, მაგრამ მოწყვლა-

დია წყლისა და მჟავური აგრესიის მიმართ. თუმცა, მოცემული 

ნიმუში ამგვარ სისუსტეებს არ ავლენს.

5. გამოყენებული სამშენებლო მასალების სპეციფიკაცია

 • შენობა – სამსართულიანი, ბრტყელი გადახურვით;

 • საძირკველი – რკინაბეტონის ხიმინჯები;

 • კედლები – რკინაბეტონის მონოლითური კარკასი, შევსებუ-

ლი აგურის წყობით;

 • სართულშუა გადახურვა – ხშირმალიანი, მონოლითური, 

წვრილმარცვლოვანი შლაკ-ბლოკების შევსებით;

 • დიდი დარბაზის გადახურვა – რკინის ფერმები, რკინაბეტო-

ნის ასაწყობი ფილები;

 • გადახურვა – დათბუნება პემზის ნაყარით, ზევიდან დაფა-

რვა ფენებით: ასფალტი, რუბეროიდის იზოლაცია, „ტერა-

ცოს“ ფილები;

 • ტიხრები – ასაწყობი პემზაბეტონის ფილები;

 • ცოკოლის, პირველი და მეორე სართულის იატაკი – მო-

პირ კე თება სათავსის ფუნქციის შესაბამისად – მარმარილოს 

ფილები, მუხის პარკეტი, ბაზალტის სუფთად გათლილი ფი-

ლები, კერამიკული ფილები;

 • ტერასის იატაკი – კონსტრუქცია რკინაბეტონის.

 • მაყურებელთა დარბაზები – პირველ და მეორე სართულზე 

იატაკზე გამოყენებულია ხალიჩის ფენილი;

 • კიბე – მონოლითური რკინაბეტონი, ბაქნები – მარმარილოს 

ფილებით მოპირკეთება;

 • ფანჯრები და ვიტრინები – დურალუმინი;

 • კარის ბლოკები – ძვირფასი ჯიშის ხის ფანერა;

 • შიდა გაწყობა – ჭერისა და კედლების ფაქტურული ღებვა;

 • მეორე სართულის ფოიეს კედლები და პირველ სართულ-

ზე რადიატორების ნიშები – დაფარულია მხატვრული ჭრით 

დამუშავებული ხის პანელებით;

 • შიდა კედლების სიბრტყეების ნაწილი – მოპირკეთებული 

მხატვრული ჭრით დამუშავებული ბოლნისის ტუფით;

 • გარე გაწყობა – ალუმინის ვიტრაჟები, შუაკედლისებისა და 

აივნების მოპირკეთება ეკლარის ქვის ფილებით.

 • მოაჯირები – მეტალი, შეღებილი ზეთოვანი საღებავით.

ბიბლიოგრაფია

 • ნოდარ ბიჭიაშვილი, ასაწყობი რკინაბეტონის წარმოების 

განვითარება საქართველოში, თბილისი: საბჭოთა საქა-

რთველო, 1983.

 • შალვა ბურჭულაძე, საშენი მასალები, თბილისი: განათლე-

ბა, 1988.

 • კომუნისტური პარტიის შეხვედრა, 4 ივლისი, 1929.

 • საქართველოს კომპარტიის ეროვნული ყრილობა: საქა-

რთველოს სახალხო მეურნეობის ეკონომიკური ღონისძი-

ებები, 1922.

 • საქართველოს კომუნისტური პარტიის XVII ყრილობის რე-

ზოლუცია.

 • სსრკ-ს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული არქიტექტურის 

საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტის დადგენილება, 1948.

 • სსრკ-ს საშენ მასალათა მრეწველობის სამინისტროს ბრძა-

ნებულება ასაწყობი რკინაბეტონის ნაგებობათა ქარხნების 

მშნებლობის შესახებ. 1 სექტემბერი, 1954.

დანართი 4. რეკომენდაციები შრომის უსაფრთხოების საკითხებში 
ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბისათვის

ავტორი: ირაკლი ჭაჭია – შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

თბილისი 2019

შესავალი

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია შემუშავდეს რეკომენდაციები 

შრომის უსაფრთხოების საკითხებში ჭადრაკის სასახლისა და 

ალპური კლუბისთვის მათი პროფილისა და ფუნქციური და-

ნიშნულების გათვალისწინებით, რათა მოხდეს საქართველოს 

შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 

აგრეთვე წარმოდგენილი რეკომენდაციები დამკვეთის მიერ 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შესაბამისი ტექნიკური 

დავალების მოსამზადებლად კონტრაქტორისთვის. ანგარიშის 

სტრუქტურა შემდეგნაირადაა ორგანიზებული: პირველ თავში 

მოცემულია ინფორმაცია შენობისა და მისი მოსარგებლეების 

შესახებ. მეორე თავში განხილულია საქართველოს ის ძირი-

თადი საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც არეგულირებენ 

შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებსა და მოთხოვნებს სა-

ქართველოში, ხოლო ბოლო, მე-3 ნაწილში, წარმოდგენილია 

რეკომენდაციები ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ტი-

პის ორგანიზაციებისთვის შრომის უსაფრთხოების საკითხებში 

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე 

დაყრდნობით.

1. შენობის შესახებ ინფორმაცია და მოსარგებლეები

პროექტი: თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი;

არქიტექტორები: ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი (1915-1978), 

გერმანე ღუდუშაური (1939);

მდებარეობა: ვერის ბაღი, თბილისი;

მშენებლობის დასრულების წელი – 1973;

შენობის მფლობელი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოსარგებლეები: შენობა თავდაპირველად სპორტის ორი სა-

ხეობისთვის აშენდა, აქ ერთდროულად უნდა დაედოთ ბინა 

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას და ალპურ კლუბს. 

აშენების დღიდან ეს ორი ორგანიზაცია არის შენობის მთავა-

რი მოსარგებლე. შენობით, ამჟამად უზუფრუქტის ხელშეკრუ-

ლების საფუძველზე სარგებლობენ, „საქართველოს ჭადრაკის 

ფედერაცია“ და შპს „ალპური კლუბი“, თუმცა ალპურ კლუბს ამ 

ეტაპზე არ აქვს უზუფრუქტის ხელშეკრულება გაგრძელებული. 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საიტზე არსებული 

ამონაწერის მიხედვით, ჭადრაკის ფედერაციის სარგებლო-

ბაში უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემულია ფართი 

საერთო ჯამში: 5033,93 მ2, საიდანაც 550 მ2 ფართი გაქირავე-

ბულია, ხოლო დანარჩენით 4483,93 მ2 სარგებლობს ჭადრა-

კის ფედერაცია. ჭადრაკის ფედერაციის მიერ გაქირავებული 

ფართებით სარგებლობენ: შპს „მეტროპული“ (ღია კაფე და 

საბილიარდო – შენობის პირველ სართულზე) და მეორე საბი-

ლიარდო – შენობის მეორე სართულზე. ჭადრაკის ფედერაციის 

კუთვნილი ფართით ასევე სარგებლობს „Chess TV“ და თბი-

ლისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემია. რაც შეეხება შპს 

„ალპურ კლუბს“, იგი სარგებლობს შენობის პირველ სართულ-

ზე არსებული ფართით.
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2. ძირითადი საკანონმდებლო აქტების მიმოხილვა, რომლებიც არეგულირებენ შრომის 
უსაფრთხოების სტანდარტებს საქართველოში

ქვემოთ იხილეთ იმ ძირითადი საკანონმდებლო აქტების ჩა-

მონათვალი, რომლებიც არეგულირებენ შრომის უსაფრთხო-

ების საკითხებს საქართველოში და რელევანტურია ჭადრაკის 

სასახლისა და ალპური კლუბის ტიპისა და ფუნქციური დანიშ-

ნულების ორგანიზაციებისთვის. აგრეთვე მოკლედ არის მი-

მოხილული ის მოთხოვნები და ვალდებულებები, რომლებიც 

აღნიშნული კანონმდებლობით აკისრიათ დამსაქმებლებს და-

საქმებულების მიმართ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების 

დაცვის მიზნით.

2.1. საქართველოს შრომის კოდექსი

(დოკუმენტის ნომერი 4113-რს, დოკუმენტის მიმღები საქართვე-

ლოს პარლამენტი, მიღების თარიღი 17/12/2010, სარეგისტრაციო 

კოდი 270000000.04.001.016012).

 • დამსაქმებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს დასაქმებული 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსა-

ფრთხო სამუშაო გარემოთი;

 • დამსაქმებელი ვალდებულია, გონივრულ ვადაში მიაწოდოს 

დასაქმებულს მის ხელთ არსებული სრული, ობიექტური და 

გასაგები ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომ-

ლებიც მოქმედებს დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრ-

თელობაზე ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე;

 • დამსაქმებელი ვალდებულია, დანერგოს შრომის უსაფრ-

თხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და დრო-

ულად მიაწოდოს დასაქმებულს სათანადო ინფორმაცია 

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა და 

მათი პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის შემცველ 

აღჭურვილობასთან მოპყრობის წესების შესახებ, აუცილებ-

ლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს დასაქმებული პერსონა-

ლური დამცავი აღჭურვილობით, სახიფათო მოწყობილობა 

ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად დროულად შეცვალოს 

უსაფრთხოთი ან ნაკლებად სახიფათოთი, მიიღოს ყველა 

სხვა გონივრული ზომა დასაქმებულის უსაფრთხოებისათ-

ვის და მისი ჯანმრთელობის დასაცავად;

 • დამსაქმებელი ვალდებულია, მიიღოს ყველა გონივრული 

ზომა საწარმოო შემთხვევის შედეგების დროული ლოკა-

ლიზაციისა და ლიკვიდაციისათვის, პირველადი დახმარების 

აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის;

 • დამსაქმებელი ვალდებულია, სრულად აუნაზღაუროს და-

საქმებულს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით მიყენებული 

ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის ხარჯები;

2.2. საქართველოს ორგანული კანონი შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ

(დოკუმენტის ნომერი 4283-IIს, დოკუმენტის მიმღები საქა-

რთველოს პარლამენტი, მიღების თარიღი 19/02/2019, სარეგის-

ტრაციო კოდი 270000000.04.001.017910).

ამ კანონის მიხედვით, დამსაქმებლის ძირითადი ვალდებულე-

ბებია:

 • იზრუნოს, რომ დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყო-

ფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას ზიანი არ 

მიადგეს;

 • უზრუნველყოს, რომ ფიზიკურმა, ქიმიურმა და ბიოლოგიურ-

მა საფრთხის შემცველმა ფაქტორებმა დასაქმებულისა და 

სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და 

ჯანმრთელობას საშიშროება არ შეუქმნას;

 • აღრიცხოს და გამოიკვლიოს სამუშაო სივრცეში უბედური 

შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და 

საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში ინფორ-

მაცია მიაწოდოს შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებსა და 

სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოებს;

 • რეგულარულად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვა-

ლისწინებული პერიოდულობით:

 › შეამოწმოს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უსა-

ფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმე-

ნტირება;

 › უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებისა 

და სხვა დამცავი საშუალებების მოვლა-გასუფთავება, გა-

აკონტროლოს მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების 

შემთხვევაში დროულად შეცვალოს ისინი;

 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პერიოდულობით შეამოწმოს, გაზომოს და შეაფასოს საწა-

რმოო გარემოს შემდეგი ფაქტორები:

 › ფიზიკური ფაქტორები (მათ შორის, ტემპერატურა, ტენია-

ნობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, სითბური გამოსხივება, 

არამაიონებელი გამოსხივება, მაიონებელი გამოსხივება, 

საწარმოო ხმაური, ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, ვიბრა-

ცია, უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აერო ზო-

ლები (მტვერი), განათება, აეროიონები, ელექტროძაბვა);

 › ქიმიური ფაქტორები (მათ შორის, ქიმიური სინთეზით 

მიღებული, ბიოლოგიური ბუნების მქონე ზოგიერთი ნი-

ვთიერება (ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, ჰორმონები, ფე-

რმენტები, ცილოვანი პრეპარატები) ან/და ნივთიერებები, 

რომელთა კონტროლისათვის ქიმიური ანალიზისა და 

დეტექციის მეთოდები გამოიყენება);

 › ბიოლოგიური ფაქტორები (მათ შორის, ვირუსები, ცო-

ცხალი უჯრედები და სპორები, პათოგენური მიკროორ-

განიზმები, პრეპარატებში შემავალი მიკროორგანიზმები 

– პროდუცენტები).

 • საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო 

პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათისა და სტრუქტუ-

რის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით, დამსაქმე-

ბელი ვალდებულია, დასაქმებულს ასწავლოს, მიაწოდოს 

ინსტრუქცები და ინფორმაცია მათ გასაგებ ენაზე. მიაწოდოს 

ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო გეგმე-

ბისა და ღონისძიებების, მათი განხორციელების შესახებ; 

მომეტებული საფრთხის არსებობის შემთხვევაში მისაღები 

ზომების შესახებ, აგრეთვე იმ ღონისძიებებისა და პროცე-

დურების შესახებ, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ავარი-

ის ან ხანძრის შემთხვევაში ან, ზოგადად, საგანგებო სიტუა-

ციების დროს;

 • მიაწოდოს ინფორმაცია პროფესიული რისკებისა და სა-

ფრთხეების შესახებ, აგრეთვე – მათი კონტროლის მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ, მავნე საწა-

რმოო ფაქტორების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია 

სამუშაო ადგილთან და დასაქმებულების ჯანმრთელობაზე 

მათი შესაძლო გავლენის შესახებ, დამსაქმებლის მიერ მი-

ღებული შრომის უსაფრთხოებისა და პრევენციული ზომე-

ბის შესახებ;

 • დამსაქმებელმა დასაქმებულს უნდა ასწავლოს და ინსტრუქ-

ციები მიაწოდოს:

 › დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს 

შესრულების დაწყებამდე;

 › დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სა-

მუშაოს შეცვლისას;

 › ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდე-

ბის დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყე-

ნების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე;

 › განმეორებით – განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან 

საჭიროების მიხედვით.

 • მიაწოდოს ინფორმაცია სამუშაო სივრცეში აკრძალვების 

შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოში შესვლა-

სთან, იქ ყოფნასა და ისეთი სამუშაოს შესრულებასთან, რო-

მელიც საფრთხეს უქმნის დასაქმებულის სიცოცხლეს ან/და 

ჯანმრთელობას;

 • თუ რამდენიმე საწარმოს დასაქმებულები ერთად მუშაობენ, 

აღნიშნულ პროცესში მონაწილე ყოველი დამსაქმებელი ვა-

ლდებულია:

 › ითანამშრომლოს სხვა დამსაქმებელთან შრომის უსა-

ფრთხოების, ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური ნორმების 

დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით;

 › სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, უზრუნველყოს 

დამსაქმებელთა საქმიანობის კოორდინაცია დასაქმებუ-

ლთა შრომის უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკე-

ბის პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით;

 › სხვა დამსაქმებელთან გაცვალოს ინფორმაცია შრომის 

უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების შესახებ;

 • დამსაქმებელი ვალდებულია გაწიოს სამუშაო სივრცეში 

შრომის უსაფრთხოებასთან და სანიტარიულ-ჰიგიენურ ღო-

ნისძიებებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი.

 • თუ დამსაქმებელი ნიშნავს შრომის უსაფრთხოების სპეცია-

ლისტს ან შესაბამისი მომსახურების გასაწევად იწვევს სხვა 

უფლებამოსილ პირს (გარე მომსახურება), ეს არ ათავი-

სუფლებს დამსაქმებელს შრომის უსაფრთხოების კანონით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

 • საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირო-

ბების გათვალისწინებით მიიღოს პირველადი სამედიცინო 

დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის უზ-

რუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები;

 • საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს აუცილებელი და 

მყისიერი კომუნიკაცია სასწრაფო, სამაშველო, სახანძრო 

და სხვა სპეციალიზებულ სამსახურებთან.

2.3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

„სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და 

პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“

(დოკუმენტის ნომერი 370, მიღების თარიღი 23/07/2015, სარე-

გისტრაციო კოდი 300160070.10.003.018754).

აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტი შეიცავს სახანძრო უსა-

ფრთხოების ზოგად მოთხოვნებს, რომლებიც სახანძრო უსა-

ფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ადგენენ ადამიანთა 

ქცევის, წარმოების ორგანიზებისა ან/და შენობა-ნაგებობების, 

სათავსების, ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის საერთო წე-

სებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და სავალდებულოა 

შესასრულებლად სახელმწიფო ხელისუფლების, მუნიციპალი-

ტეტის ორგანოების, ობიექტების, საწარმოებისა და ორგანიზა-

ციების (მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და 

საკუთრების ფორმისა), აგრეთვე მოსახლეობის მიერ.

2.4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

„ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას 

უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების 

შესახებ“

(დოკუმენტის ნომერი 340, მიღების თარიღი 17/12/2013, სარეგის-

ტრაციო კოდი 300160070.10.003.017507).

დადგენილებაში ასახული უსაფრთხოების ტექნიკის წესები 

მოიცავს ელექტრული ქსელების, ელექტროდანადგარებისა და 

მოწყობილობების ექსპლუატაციის უსაფრთხოების ტექნიკის 

ნორმებს/წესებს და ვრცელდება ორგანიზაციების (მიუხედავად 

სამართლებრივი ფორმისა) პერსონალზე და სხვა ფიზიკურ 

პირებზე, რომლებიც ახორციელებენ ელექტროდანადგარების 

ტექნიკურ მომსახურებას, ოპერატიულ გადართვებს, ასრულე-

ბენ საპროექტო, სამშენებლო, სამონტაჟო, გაწყობის, სარემო-

ნტო სამუშაოებს, გამოცდებსა და გაზომვებს.

2.5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის 

უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე

(დოკუმენტის ნომერი 41, მიღების თარიღი 28/01/2016, სარეგის-

ტრაციო კოდი 300160070.10.003.019106).

აღნიშნულ რეგლამენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმ 

ძირითადი სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესახებ, რომ-

ლებიც აუცილებელია შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების 

დაცვისთვის. ამ დადგენილების მოქმედება ვრცელდება მხო-

ლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრულ III, IV და 

V  კლასს დაქვემდებარებული შენობებისა და ნაგებობების და-

გეგმარებაზე, მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობაზე.
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2.6. მთავრობის დადგენილება „მომეტებული 

საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 

საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის 

დამტკიცების თაობაზე“ (დოკუმენტის ნომერი 381, 

მიღების თარიღი 27/07/2018, სარეგისტრაციო კოდი 

270000000.10.003.020697).

მთავრობის ამ დადგენილებაში მოცემულია მომეტებული 

საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 

სამუშაოების ჩამონათვალი, რის მიხედვითაც შესაბამისმა 

იურიდიულმა პირებმა უნდა მოახდინონ საკუთარი ორგანიზა-

ციის რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

მყოფი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ეკონომიკურ 

რეესტრში.

2.7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 

„გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის 

ნორმების დამტკიცების შესახებ“

(დოკუმენტის ნომერი 297/ნ, მიღების თარიღი 16/08/2001, სარე-

გისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.004.920).

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნ-

ველსაყოფად, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე გარემოსა და 

ანთროპოგენური ფაქტორების უარყოფითი ზეგავლენის თა-

ვიდან აცილების მიზნით აღნიშნულ ბრძანებაში განსაზღვრუ-

ლია გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმები. მათ 

შორის:

 • ადამიანზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნი-

ტური გამოსხივების ზემოქმედების სანიტარიული წესები და 

ჰიგიენური ნორმები;

 • ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხმაურისა და ვიბრაციის ზე-

მოქმედების სანიტარიული წესები და ჰიგიენური ნორმები;

 › „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელ, საზოგა-

დოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი გა-

ნაშენიანების ტერიტორიაზე“ – სანიტარიული წესები და 

ნორმები;

 › „საწარმოო ვიბრაცია, ვიბრაცია საცხოვრებელი და სა-

ზოგადოებრივი შენობების სათავსებში“ – სანიტარიული 

წესები და ნორმები;

2.8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება „მძიმე, 

მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის 

დამტკიცების თაობაზე“

(დოკუმენტის ნომერი 147/ნ, მიღების თარიღი 03/05/2007, სარე-

გისტრაციო კოდი 470.230.000.22.035.010.318).

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულია მძიმე, მავნე და საშიშ-

პირობებიან სამუშაოთა ნუსხა, შრომის პირობების ჰიგიენური 

კლასიფიკაცია საწარმოო გარემოს ფაქტორებისა და სამუშაოს 

მავნეობისა და საშიშროების მიხედვით, აგრეთვე მოცემულია 

რეკომენდაციები შესაბამისი საფრთხეებისა და რისკების სა-

კონტროლებლად.

3. ჭადრაკის სასახლესა და ალპურ კლუბში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული 
მდგომარეობის მიმოხილვა

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობის ვიზუალური 

დათვალიერების შედეგად შრომის უსაფრთხოების კუთხით გა-

მოვლინდა შემდეგი ფაქტობრივი მდგომარეობა:

 • შენობაში არსებობს ცეცხლმაქრები, თუმცა მათი შესაბამი-

სობა შენობის ფართთან და მის კონსტრუქციასთან მიმა-

რთებაში დასადგენია. შენობის ნაწილში, რომელიც უკავია 

ჭადრაკის ფედერაციას, შესაბამისი უფლებამოსილი ორ-

განიზაციის მიერ ჩატარებულია სახანძრო უსაფრთხოების 

შემოწმება, თუმცა რა ქმედებები მოჰყვა ჭადრაკის ფედერა-

ციის მხრიდან შემოწმების შედეგად გამოვლენილ პრობლე-

მებს, უცნობია.

 • შენობაში არ არის განთავსებული საევაკუაციო გეგმები. 

გამომდინარე აქედან შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ 

დასაქმებულებისთვის არ არის მიწოდებული სხვადასხვა 

საგანგებო სიტუაციაში (ხანძარი, მიწისძვრა და ა. შ.) მათზე 

რეაგირებისა და ქცევის წესების შესახებ ინფორმაცია.

 • ალპური კლუბის სარგებლობაში არსებულ ერთ-ერთ ოთა-

ხში განთავსებულია ტერიტორიის ელექტრომომარაგების 

სისტემები (სხვადასხვა ელექტროდანადგარი, ჩამრთველ/

გამომრთველი). აღნიშნულ ოთახს არ გააჩნია შესაბამისი 

საკეტი ან გამაფრთხილებელი ნიშნები, რაც წარმოადგენს 

საფრთხის წყაროს შენობაში არსებული დასაქმებულებისა 

და მესამე პირებისთვის.

 • შენობაში არსებული ისეთი ფაქტორების წინასწარი დათ-

ვალიერება/შემოწმების შედეგად, როგორიცაა: ჰაერის 

ხარისხი, ტემპერატურა, განათება და სინოტივე, შესაძლე-

ბელია ითქვას, რომ აღნიშნული ფაქტორების არსებული 

მდგომარეობა საჭიროებს ინსტრუმენტულ კვლევას სპე-

ციალისტის მიერ (განსაკუთრებით – შენობის ქვედა სა-

რთულებზე), რათა დადგინდეს მათი შესაბამისობა საქა-

რთველოს შესაბამის სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან 

მიმართებით.

 • წინასწარი დათვალიერების შედეგად შენობაში არსებული 

სავენტილაციო, გამათბობელი და განათების სისტემების 

შესაბამისობა და ტექნიკური გამართულობა ეჭვს იწვევს და 

შესამოწმებელია შესაბამისი სპეციალისტის მიერ.

 • შენობაში არ არის განთავსებული შესაბამისი გამაფრთხი-

ლებელი ნიშნები. კერძოდ: გასასვლელების მაჩვენებლები, 

პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთისა და ხანძარსა-

წინააღმდეგო აღჭურვილობის ადგილმდებარეობის მაჩვე-

ნებლები და სხვა.

 • შენობაში არ არსებობს პირველადი სამედიცინო დახმარე-

ბის ყუთები.

4. რეკომენდაციები შრომის უსაფრთხოების საკითხებში ჭადრაკის სასახლისა და ალპური 
კლუბის ტიპის შენობისთვის და ფუნქციური დანიშნულების ორგანიზაციებისთვის 
საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად

 • ანგარიშის აღნიშნულ თავში წარმოდგენილია რეკომენდა-

ციები შრომის უსაფრთხოების საკითხებში ჭადრაკის სა-

სახლისა და ალპური კლუბის ტიპის ორგანიზაციებისთვის 

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრუ-

ლი მოთხოვნების გათვალისწინების მიზნით:

 • შენობას ჩაუტარდეს შესაბამისი ექსპერტიზა (ლევან სამხა-

რაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნუ-

ლი ბიუროს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ) 

მისი მდგრადობისა და უსაფრთხოების შესაფასებლად და 

რეკომენდაციების არსებობის შემთხვევაში მოხდეს მათი 

გათვალისწინება/შესრულება.

 • შენობას ჩაუტარდეს სახანძრო უსაფრთხოების ინსპექტირე-

ბა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ (საგა-

ნგებო სიტუაციების მართვის სამსახური) და რეკომენდაციე-

ბის არსებობის შემთხვევაში მოხდეს მათი გათვალისწინება/

შესრულება.

 • შენობას ჩაუტარდეს ელექტროგაყვანილობისა და ელექტ-

როდანადგარების უსაფრთხოების ინსპექტირება შესაბამი-

სი უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ და რეკომენდაციე-

ბის არსებობის შემთხვევაში მოხდეს მათი გათვალისწინება/

შესრულება.

 • შესაბამისი სპეციალისტის მიერ მოხდეს შენობაში არსე-

ბული სავენტილაციო და გამათბობელი სისტემების (ე. წ. 

HVAC) ტექნიკური გამართულობისა და შესაბამისობის შე-

მოწმება. რეკომენდაციების შემთხვევაში მოხდეს მათი გათ-

ვალისწინება/შესრულება.

 • შესაბამისი სპეციალისტის მიერ მოხდეს შენობაში არსე-

ბული საკანალიზაციო და წყალგაყვანილობის სისტემების 

ტექნიკური გამართულობისა და შესაბამისობის შემოწმება. 

რეკომენდაციების შემთხვევაში მოხდეს მათი გათვალისწი-

ნება/შესრულება.

 • ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბისთვის შემუშა-

ვდეს საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა. აღნიშნული 

გეგმების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს დასაქმებულებს. 

დაიგეგმოს და ჩატარდეს შესაბამისი პერიოდული სიმულა-

ციური სწავლებები თანამშრომლებისთვის საგანგებო სიტუ-

აციების დროს ქცევის წესების შესახებ.

 • შენობის ფართობის, დასაქმებულების რაოდენობისა და 

სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით შენობაში განთა-

ვსდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთები შესაბა-

მისი სამედიცინო ინვენტარით. თანამშრომლებისთვის დაი-

გეგმოს და ჩატარდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების 

ტრენინგი/ინსტრუქტირება შესაბამისი უფლებამოსილი ორ-

განიზაციის ან პირის მიერ.

 • სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სარემონტო სამუშაოე-

ბის დროს გამოყენებულ იქნეს ეკოლოგიურად სუფთა და 

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო, შესაბამისი 

ხარისხის მქონე სამშენებლო მასალა (მძიმე ლითონების, 

აზბესტისა და სხვა სახიფათო ნივთიერებების არშემცველი 

მასალა).

 • თითოეულმა ორგანიზაციამ/იურიდიულმა პირმა სერთი-

ფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მე-

შვეობით საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების 

შესაბამისად მოახდინოს შრომის უსაფრთხოების სისტემის 

დანერგვა საკუთარ ორგანიზაციაში.

 • თითოეულმა ორგანიზაციამ/იურიდიულმა პირმა სერტი-

ფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მე-

შვეობით საკუთარი პროფილისა და სამუშაოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, მოახდინოს შრომის უსაფრთხოების სა-

ფრთხეების იდენტიფიკაცია, რისკების შეფასება, შესაბამისი 

რისკის მაკონტროლებელი სტრუქტურული და არასტრუქ-

ტურული ღონისძიებების დაგეგმვა და შესრულება.

 • შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციის ან პირის მიერ 

მოხდეს შენობაში არსებული სამუშაო გარემოს ფიზიკური 

ფაქტორების გაზომვა და შეფასება (როგორიცაა: ტემპერა-

ტურა, ტენიანობა, ხმაური, ვიბრაცია, უპირატესად ფიბრო-

გენული მოქმედების აეროზოლები (მტვერი), განათება და 

სხვა). შესაბამისი რეკომენდაციების არსებობის შემთხვევა-

ში მოხდეს მათი გათვალისწინება/შესრულება.

 • თანამშრომლებისთვის დაიგეგმოს და ჩატარდეს შრო-

მის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონით გათვა-

ლისწინებული შესაბამისი ტრენინგები და ინსტრუქტირება.

 • ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობაში არსე-

ბულმა სხვადასხვა იურიდიულმა პირმა და ორგანიზაციამ 

ერთმანეთში ითანამშრომლონ შრომის უსაფრთხოების, ჯა-

ნმრთელობისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვის საკითხებ-

თან დაკავშირებით; უზრუნველყონ საკუთარი საქმიანობის 

კოორდინაცია დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და 

პროფესიული რისკების პრევენციის საკითხებთან დაკავში-

რებით; ერთმანეთში გაცვალონ ინფორმაცია შრომის უსა-

ფრთხოებისა და პროფესიული რისკების შესახებ.
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დანართი 5. სოციოლოგიური კვლევა – ძირითადი მიგნებები
ავტორი: თამარ ფეიქრიშვილი – სოციოლოგი

თბილისი 2019.

 

1. შესავალი

კვლევის მთავარი ამოცანა გულისხმობდა თბილისის ჭადრაკის 

სასახლის და ალპური კლუბის შენობის განვითარების ახალი 

კონცეფციის შემუშავებას გამოკითხული მიზნობრივი ჯგუფები-

დან წამოსულ იდეებსა და დამოკიდებულებებზე დაყრდნობით. 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, ლურჯი ფარის საქა-

რთველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან შე-

თანხმებით, შემუშავდა კვლევის მეთოდი, განისაზღვრა კვლე-

ვის კონკრეტული ამოცანები და მეთოდოლოგია.

კვლევა ჩატარდა ქ. თბილისში, საკვლევი სამუშაოები მი-

მდინარეობდა 2019 წლის ივლისიდან 2019 წლის სექტემბრის 

ჩათვლით. გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი მეთოდი. 

შერჩევის ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენდა შენობასთან 

სხვადასხვა კრიტერიუმით დაკავშირებული ე. წ. სამიზნე ჯგუ-

ფებისა და ინდივიდების გამოკითხვა. კერძოდ, თვისებრივ 

კვლევაში ჩართულები იყვნენ შენობის მფლობელები, უზუფ-

რუქტუარები, შენობით მოსარგებლეები და ფართო საზოგა-

დოების ჯგუფები. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 

10 მინიფოკუსური დისკუსია და 6 ჩაღრმავებული ინტერვიუ.

2. ძირითადი მიგნებები

2.1. ვერის ბაღი და მისი მოსარგებლეები

ქ. თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, ვერის ბაღში, ნონა 

გაფრინდაშვილის სახელობის თბილისის ჭადრაკის სასახლე 

და ალპური კლუბი 1973 წლიდან მდებარეობს.

ვერის ბაღს ქ. თბილისში მცხოვრები ადამიანები და საქართვე-

ლოში ჩამოსული ტურისტები სტუმრობენ, ბაღში მუდმივად 

იკრიბებიან ჭადრაკის, ნარდის, დომინოს, შაშის მოთამაშე 

პენსიონრები, რომელთა თავშეყრის ადგილია ე. წ. „ფანჩატუ-

რი“ რკინის გადახურვით. ბაღის სტუმრების ძირითადი ნაწი-

ლისთვის უცნობია, რა ხდება შენობაში.

 

2.2. შენობის მფლობელი

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა ამჟამად მე-

რიის ბალანსზეა.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის 

სააგენტოს და ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსა-

ხურის კვლევაში მონაწილე წარმომადგენლებისთვის უცნობია, 

კონკრეტულად რა სახის ღონისძიებები იმართება ჭადრაკის სა-

სახლისა და ალპური კლუბის შენობაში. ინფორმაცია აქ მიმდინა-

რე ტურნირებისა და ღონისძიებების შესახებ არც საზოგადოებასა 

და არც მერიის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს არ 

აქვთ. გავრცელებულია აზრი, რომ შენობაში რაიმე მასშტაბური 

ან თანამედროვე ღონისძიებების გამართვა შეუძლებელია, მოუ-

წყობლობისა და არათანამედროვე ვიზუალური იერის გამო.

3. შენობის მოსარგებლეები

3.1. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით აქვს სარგებლო-

ბაში გადაცემული საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას.

ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლების ინფორმაცი-

ით, ფედერაციის განკარგულებაში არსებული ფართი ჯამში 

4500 მ2-ს შეადგენს, აქედან მეიჯარეებს ნაქირავები აქვთ 200 მ2 

– ღია კაფეს ტერიტორია და 350 მ2 – საბილიარდოს ფართი 

(4500-200-350=3950 მ2).

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საიტზე არსებული 

ამონაწერის მიხედვით, ჭადრაკის ფედერაციის სარგებლო-

ბაში უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემულია შემდეგი 

ფართები: სარდაფი – 89.75 მ2, პირველი სართული – 479,85 მ2, 

მეორე სართული – 1322,32 მ2, მესამე სართული – 1787.07 მ2, მეო-

თხე სართული – 307,8 მ2, ღია ტერასა – 1047,14 მ2, რაც ჯამში 5033, 

93 მ2 გამოდის. საიდანაც 550 მ2 ფართი გაქირავებულია, ხოლო 

დანარჩენით 4483,93 მ2-ით სარგებლობს ჭადრაკის ფედერაცია 

(საჯარო რეესტრიდან ამოღებული ფართების ოდენობის შესა-

ხებ მონაცემებისა და რესპონდენტების მიერ ნათქვამი მონა-

ცემების შედარების შემდეგ მონაცემები მცირედით დაემთხვა 

ერთმანეთს).

სასახლეში ფუნქციონირებს ჭადრაკის ფედერაციის თბილი-

სის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემია, რომელიც დაარსდა 

2005 წელს ზურაბ აზმაიფარაშვილის ხელმძღვანელობით. სა-

ჭადრაკო აკადემიის მიზანია უკვე წარჩინებული, ნორჩი მო-

ჭადრაკეების პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.

საჭადრაკო აკადემიაში დღესდღეობით 120 მოსწავლე და 20 

მწვრთნელია. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამო-

სული ბავშვები მონაწილეობენ ევროპის სასკოლო, მსოფლიო 

და ევროპის ჩემპიონატებში. მოსწავლე აკადემიაში სწავლი-

სათვის თანხას არ იხდის. ნიჭიერი მომავალი თაობის გამოსა-

ვლენად ჭადრაკის ფედერაციაში არსებობს ასევე უფასო მოსა-

მზადებელი ჯგუფები, სადაც ხდება მომავალი მოჭადრაკეების 

გამოვლენა მათი უნარების მიხედვით. ჭადრაკის აკადემიას 

დღესდღეობით, შენობაში უკავია 100-120 მ2 ფართი. აკადემია 

„ფიდეს“ ლიცენზიის მფლობელია, ლიცენზიისა და რეგისტრა-

ციის ვადის გაგრძელებისათვის არსებობს წლიური გადასახა-

დი, რომელსაც საჭადრაკო აკადემია იხდის, რაც 300-დან 350 

ევრომდე მერყეობს. თბილისის საჭადრაკო აკადემიისთვის 

პრობლემად დასახელდა: 1. ის, რომ, როდესაც სასახლეში 

მოეწყო საკლასო ოთახები ბავშვების ჭადრაკში მეცადინეო-

ბისთვის, ოთახების გადატიხვრა მოხდა ე. წ. „გიფსოკარდო-

ნით“, რაც ხმაგამტარია და მოზარდები ერთმანეთს უშლიან 

ხელს მეცადინეობაში. 2. რეგიონებში შესაბამისი კვალიფიკა-

ციის ჭადრაკის მწვრთნელების არარსებობა. იყო მცდელობა 

2014 წელს, საჭადრაკო აკადემიის მიერ გაკეთებულიყო ე. წ. 

„სასტუმრო ოთახები“ რაიონის მაცხოვრებელი მოჭადრაკე 

ბავშვების მშობლებისთვის, რომელბსაც შეეძლოთ, საჭირო-

ებისამებრ უსასყიდლოდ გამოეყენებინათ მათთვის საცხო-

ვრებლად გათვალისწინებული ფართი. ამ ოთახების მოწყობის 

პრეცედენტი, განხორციელდა ფართში, რომელიც ამჟამად და-

კეტილია (80 მ2-დან 100 მ2-მდე), ეს ფართი მდებარეობს შენო-

ბის ცოკოლის სართულზე.

სასახლეში წელიწადში 80-მდე ტურნირი იმართება. დიდი სა-

ჭადრაკო ტურნირებისა და სხვადასხვა ღონისძიების ჩასატა-

რებლად ჭადრაკის ფედერაციას უწევს დარბაზის ან შესაბა-

მისი ფართის ქირაობა, არადა შენობაში არსებობს შესაბამისი 

სივრცე, 520-კაციანი მთავარი დარბაზი, რომელიც ამჟამად არ 

ფუნქციონირებს.

ამჟამად, შენობაში არის ერთი 6-მეტრიანი კედელი/სტენდი, 

სადაც თავმოყრილია მასალა საჭადრაკო მუზეუმისთვის: გა-

მოჩენილი ქართველი მოჭადრაკეების თასები, სიგელები და 

სხვადასხვა სამუზეუმო ნივთები.

შენობის მეორე სართულზე არსებული საჭადრაკო ბიბლიოთე-

კის ფართი 40 მ2-ს შეადგენს.

ჭადრაკის ფედერაციაში მომუშავე ადამიანების ხელფასებს, 

იქნება ეს ჭადრაკის ფედერაციის თანამშრომლები, საჭადრაკო 

აკადემიაში მომუშავე თანამშრომლები, თუ ჭადრაკის ტელევი-

ზიის თანამშრომლები, გასცემს ჭადრაკის ფედერაცია.

ჭადრაკის ფედერაცია ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, 

თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად, სტაბილური, თანაბა-

რი ჩარიცხვებით, მაგრამ თანხის ოდენობის დასახელებისგან 

ყველა კომპეტენტურმა რესპონდენტმა თავი შეიკავა.

ჭადრაკის სასახლეში ჩატარებულ კონკრეტულ ღონისძიებებს 

აფინანსებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულ-

ტურისა და სპორტის სამინისტრო. ის დაფინანსება, რომელ-

საც ჭადრაკის ფედერაცია იღებს, არ არის საკმარისი შენობის 

კომუნალური გადასახადებისა და თანამშრომლების ხელფა-

სების დასაფარად.

საჭადრაკო აკადემიის წარმომადგენლების მიერ დასახელებუ-

ლი პრობლემები და ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლებიც 

მათ საქმიანობას თან ახლავს:

 • საკლასო ოთახების მარტივი გადატიხვრის შედეგად (არა-

სათანადო ხმის იზოლაცია) ფერხდება ბავშვების შესაბამის 

დონეზე მეცადინეობა;

 • ფართი არ არის საკმარისი ბავშვების მეცადინეობისთვის;

 • ფართი არ არის საკმარისი დიდი ტურნირების/ღონისძიებე-

ბის ჩასატარებლად;

 • არ არის ხელშეწყობა რეგიონებში მაცხოვრებელი დამწყები 

მოჭადრაკე ბავშვებისთვის.

CHESS TV 

ჭადრაკის სასახლესთან არსებული ჭადრაკის ტელევიზია ე. წ. 

Chess TV ერთი წელია, რაც ფუნქციონირებს და მისი მთავარი 

დანიშნულებაა, პირდაპირი ეთერით გადასცეს/გააშუქოს სა-

ჭადრაკო ტურნირები, ჩემპიონატები და სხვადასხვა ღონისძი-

ებები. თავიდან ჭადრაკის ტელევიზია მხოლოდ youtub-ზე მა-

უწყებლობდა, დღესდღეობით უკვე მაუწყებლობს სილქნეტზე, 

მაგთიზე და საკაბელო ტელევიზიაზეც. ჭადრაკის ტელევიზიაში 

ამჟამად მუშაობს 12 ადამიანი, ძირითადად ახალგაზრდები, 

რომლებიც, შეიძლება ითქვას, უფრო ენთუზიაზმზე მუშაობენ, 

რადგან ტელევიზია საკმაოდ დაბალბიუჯეტიანია. ჭადრაკის ტე-

ლევიზიას 2020 წლამდე დააფინანსებს ჭადრაკის ფედერაცია, 

შემდეგ უკვე მას მაუწყებლობის გაგრძელებისთვის სპონსო-

რის მოძიება დასჭირდება.

ჭადრაკის ტელევიზია 2019 წლის ოქტომბრის თვიდან იწყებს 

საჭადრაკო გაკვეთილების კურსს, რომელიც კვირაში სამჯერ 

– ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს გადაიცემა ტელევიზი-

ით, ჯერჯერობით ჭადრაკის ტელევიიზის მაყურებლები არიან 

მოჭადრაკეები და მათი მშობლები, ოჯახის წევრები და ნათე-

სავები, ასევე ჭადრაკის ამა თუ იმ ტურნირებში მონაწილეთა 

გულშემატკივრები. ჭადრაკის ტელევიზიამ მაუწყებლობის 

ავტორიზაცია გაიარა 2019 წლის 1 აპრილს და შესაბამისმა მა-

რეგულირებელმა კომისიამ მას ავტორიზაციის საბუთი გადა-

სცა. ჭადრაკის ტელევიზიას შენობის მთავარ დარბაზში აქვს 

მოწყობილი სცენა, საიდანაც მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერ-

ში, გარდა მაგისა, მესამე სართულზე უკავია დაახლოებით 40 მ2 

ფართი – ორი პატარა ოთახი, საიდანაც ხორციელდება ამა თუ 

იმ ღონისძიების პირდაპირი ჩვენება. ძალზე ხელსაყრელია ის, 

რომ ტელევიზიის მეშვეობით შესაძლებელია, ახლოდან ადევ-

ნონ თვალი ჭადრაკის ტურნირებს თუ სხვადასხვა ღონისძიე-

ბას, პირდპირ მოვლენების ეპიცენტრიდან გააშუქონ ისინი.

შპს „მეტროპული“

შენობის გარკვეული ნაწილი გაქირავებულია შპს „მეტროპულ-

ზე“, რომელსაც შენობაში გახსნილი აქვს საბილიარდო და ღია 

კაფე.

შენობაში არსებული საბილიარდო წელიწადი და 4 თვეა, რაც 

ფუნქციონირებს, მუშაობს დილის 10 საათიდან – ღამის 2 სა-

ათამდე. დადიან ძირითადად ე. წ. მუდმივი მომხმარებლები/
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მოთამაშეები. აქ იგივე მენიუა, რაც კაფეში – ე. წ. „ლანჩ მენიუ“. 

საბილიარდოს თამაშის საფასური სადღესასწაულო დღეებ-

ში იცვლება, მაგრამ უმეტესად, ერთი საათის ღირებულება 6 

ლარს შეადგენს. საბილიარდოში ამჟამად 16 მაგიდა დგას.

ღია კაფე

ჭადრაკის სასახლის გარე ტერიტორიაზე მდებარეობს ღია 

კაფე. კაფე დაახლოებით წელიწადი და 6 თვეა, რაც ფუნქციო-

ნირებს. კაფე მუშაობს ყოველდღე დილის 10 საათიდან – ღამის 

12 საათამდე. წელიწადის ნებისმიერ დროს, მიუხედავად იმისა, 

რომ აქვს ღია კაფეს სტატუსი. კაფეს მომხმარებელი არის რო-

გორც მისი მუდმივი კლიენტი, ასევე ვერის ბაღის ტერიტორიაზე 

გამვლელი ადამიანი. კაფესა და საბილიარდოში მუდმივად და-

საქმებულია 9 ადამიანი. ღია კაფე გათვლილია 46 ადამიანზე. 

კაფეში არ არის ტრადიციული კერძები, არის მხოლოდ „ლანჩ 

მენიუ“. 

იმ შემთხვევებში, როდესაც კაფეს აქვს ღონისძიების შეკვეთა, 

ღონისძიების მასშტაბიდან გამომდინარე კაფეს უწევს, იქი-

რაოს შესაბამისი ფართი სხვა ადგილას ან საერთოდაც უარი 

თქვას მის გამართვაზე. ღია კაფეს რომც ჰქონდეს საკმარისი 

ფართი, მისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, შეუძლე-

ბელია მუშაობა გააგრძელოს ღამის 12 საათის შემდეგ ვერის 

ბაღის გარშემო ახლომდებარე დასახლებული საცხოვრებელი 

კორპუსების გამო.

ღია კაფეს მეპატრონე მიზნად ისახავდა კაფეში კედლების 

სხვადასხვა ფრად გადაღებვას, მაგრამ რადგან შენობას აქვს 

ძეგლის სტატუსი, მას ამაზე შესაბამისმა სამსახურებმა უარი გა-

ნუცხადეს.

3.2. „ალპური კლუბი“

შენობის ცოკოლის სართულზე განთავსებულია ალპური 

კლუბი, რომელიც ტრადიციულად იკავებდა ფართს 2100 მ2-ის 

ოდენობით, მაგრამ როდესაც მოხდა ალპურ კლუბთან ბოლო 

უზუფრუქტის ხელშეკრულების დადება, დოკუმენტის თანახმად 

ალპურ კლუბს გადაეცა მხოლოდ 124 მ2 ფართი.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე არსებუ-

ლი ამონაწერის მიხედვით (უზუფრუქტუარი შპს „ალპური კლუ-

ბი“ 203855113, მესაკუთრე: ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეული. საგანი: 1-ლ სართულზე 1471,5 მ2 ფართიდან 124,96 

მ2, ვადა 5 წელი. უფლების რეგისტრაციის თარიღი: 11.09.2013).

ალპური კლუბის უზუფრუქტის ვადა 2018 წლის დეკემბერში და-

სრულდა და როგორც ამონაწერიდან ჩანს, დირექციამ უზუფ-

რუქტის ხელშეკრულების ვადა არ გააგრძელა.

მერიის შესაბამისმა სამსახურმა ალპურ კლუბს შესთავაზა 

უზუფრუქტის ვადის გაგრძელება იმავე პირობებით, კლუბის 

ხელმძღვანელობამ ფართის სიმცირის გამო უარი განაცხადა.

თუ რატომ, უცნობი და გაუგებარია, რადგან არანაირი ინფო-

რმაცია არ აქვს ალპურ კლუბს, უზუფრუქტის ვადის შემდგომი 

გაგრძელების შესახებ.

უზუფრუქტით სარგებლობის ხელშეკრულების არგაგრძლეე-

ბის მიზეზად ალპური კლუბის მხრიდან დასახელდა, რომ 1999 

წლიდან „ალპური კლუბის ფედერაცია“ გადაკეთდა შპს „ალ-

პურ კლუბად“ ქალაქის მერიის მითითებით.

შენობაში არსებობს გამოუყენებელი, ამჟამად დაკეტილი ფა-

რთი, რომელიც, სავარაუდოდ, 80-100-მდე მ2 შეადგენს და მდე-

ბარეობს „ალპურ კლუბსა“ და ღია კაფეს შორის.

რაც შეეხება შენობის იმ ნაწილს, რომელიც ამჟამად ალპური 

კლუბის სარგებლობაშია, არის ურემონტო, მოძველებული, შე-

ლახული და გაუმართავი ინფრასტრუქტურით.

ალპურ კლუბს არ ჰყავს დამფინანსებელი, ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში მხოლოდ ორჯერადად მოხდა მცირე სუბსიდიის 

გაცემა მერიის მხრიდან.

შპს „ალპურ კლუბს“ აქვს „ალპინიზმის მუზეუმი“ და ე. წ. პა-

ტარა დარბაზი/საცოცი კედელი. რომელიც მოუწყობელია, არ 

ნიავდება, არ თბება.

უსახსრობის გამო ალპური კლუბისთვის ძალზე რთულია 

კომუნალური გადასახადების გადახდა. პატარა დარბაზში ვარ-

ჯიშისთვის მიზერული გადასახადია დაწესებული. გარდა შპს 

„ალპური კლუბისა“, შენობაში არსებობს ა.ი.პ. „ალპური კლუ-

ბი“ რომელიც დაარსდა 2014 წელს. ა.ი.პ. „ალპური კლუბის“ 

მიზანია, გაზარდოს მომავალი მთამსვლელები, კომპეტენტუ-

რი კადრები სახელმწიფო სამაშველო სამსახურისთვის. ა.ი.პ. 

„ალპური კლუბი“ დღესდღეობით ფინანსდება საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტ-

როდან.

ა.ი.პ. „ალპურ კლუბში“ მუშაობს 5 ადამიანი: პიარმენეჯერი, 

ბუღალტერი, საწყობის თანამშრომელი, დამფუძნებელი და ექ-

სპედიტორი; ჰყავს ეროვნული ნაკრები: მოზარდთა და უფრო-

სი ასაკის. სამომავლოდ სურს გახსნას მთამსვლელთა სკოლა. 

რადგან მთამსვლელთა ეროვნული ფედერაცია ა.ი.პ „ალპური 

კლუბის“ წევრია, კლუბს შეუძლია ისარგებლოს შენობაში ალ-

პური კლუბის სარგებლობაში გადაცემული შენობის ნაწილით, 

მათ მიერ დაკავებულია ორი პატარა ოთახი. ერთ ოთახში ა.ი.პ-

ის თანამშრომლები მუშაობენ და მეორე ოთახი საწყობია. 

ორივე ფართი ჯამში 60 მ2-ს შეადგენს. ა.ი.პ.-ს საწყობისთვის 

ესაჭიროება მეტად მოცულობითი ფართი მთამსვლელთა აღ-

ჭურვილობის შესანახად. დამატებითი ფართის მოძიებისთვის 

შესაბამისი ფინანსური სახსრები არ გააჩნია.

4. რესპონდენტების მოსაზრებები შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების, მისი ღირებულების, 
კონსერვაციისა და შესაძლო ადაპტაციის შესახებ

6 MICE (Meetings, Incentive, Conferences/congresses, Exhibitions/Events) ტურიზმი მოიცავს საქმიანი ღონისძიებების ოთხ ძირითად მიმართულებას: 
Meetings – შეხვედრები, სტრატეგიული თათბირები, მოლაპარაკებები, პრეზენტაციები. Incentive – წამახალისებელი მოგზაურობები, სამოტივა-
ციო პროგრამები, პარტნიორებისა და თანამშრომლების ლოიალობის სტიმულირება. Conferences/Congresses – კონფერენციების ორგანიზება, 
ფორუმები, კონგრესები.Exhibitions/Events – გამოფენები, კონკრეტულ (შემეცნებით, კულტურულ, მუსიკალურ, სპორტულ და ა. შ.) ღონისძიებებზე 
დასწრება, კორპორატიული ღონისძიებები.

ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის შენობისთვის ძეგლის 

სტატუსის მინიჭების საკითხი კვლევაში მონაწილე რესპონდე-

ნტების უმრავლესობისთვის ცნობილია. მათი დამოკიდებულე-

ბები ამ ფაქტთან დაკავშირებით იყოფა ორად: დადებითად და 

უარყოფითად.

ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლები, დადებითად უყუ-

რებენ „ჭადრაკის სასახლისთვის“ კულტურული მემკვიდრე-

ობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას, რადგან ძეგლის სტატუსის 

მინიჭება დაიცავს შენობას გასხვისებისგან.

მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის წარმომა-

დგენლების აზრით, ძეგლის სტატუსის მინიჭებით ამაღლდება 

შენობის არქიტექტურული ღირებულება, თუმცა ამან შესაძლოა 

გარკვეულ სირთულეები შექმნას ძეგლის შესაძლო მოდიფიკა-

ციასთან დაკავშირებით.

რაც შეეხება შენობის ღირებულებას, იგი მთლიანობაში არის 

ხელოვნების ნიმუში.

შენობას აქვს ბრტყელი გადახურვა, ჭადრაკის ფედერაციის 

მიერ დაისვა მერიაში საკითხი ჭადრაკის სასახლის ბრტყე-

ლი გადახურვის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სასწავლო 

ჯგუფებისთვის ე. წ. კლასების მოსაწყობად, რაზეც ჭადრაკის 

ფედერაციას არქიტექტურის სამსახურმა უარი განუცხადა და 

განემარტათ, რომ შენობის ბრტყელი გადახურვა შორიდან და-

ნახვის დროს იძლევა საჭადრაკო უჯრაზე მდგარი ეტლის ვი-

ზუალს.

შენობაში არსებული მთავარი დარბაზის მარჯვენა და მარცხენა 

მხარეს არის ვერტიკალურად მოძრავი მარკეტრის პანელები, 

რაც შენობას მნიშვნელოვან ღირებულებას სძენს.

შენობა საერთაშორისო ფუნქციის მატარებელია და ასევე მის 

უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას წარმოადგენს ბავშვებისთვის 

ჭადრაკის შესწავლა. ბავშვებისთვის და ასევე დიდებისთვის 

ტურნირების და ჩემპიონატების მოწყობა.

ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის შენობა, როგორც 

მოდერნისტული არქიტექტურის ნიმუში, საინტერესოა ასევე 

ტურისტებისათვის. ჭადრაკის სასახლის ღირებულება მდგომა-

რეობს მის ხელსაყრელ ადგილმდებარეობაშიც.

რესპონდენტების მიერ ჭადრაკის სასახლის შენობის მოვ-

ლა-პატრონობის და განვითარებისთვის გამოთქმული იდეები:

 • ჭადრაკის სპეციალიზებული სკოლის იდეა – ჭადრაკის სა-

სახლესა და ალპურ კლუბში;

 • ფუნქციურად აქტიური – ჭადრაკის სასახლე და ალპური 

კლუბი;

 • ჭადრაკის თემატური კაფეს იდეა – შენობის მიმდებარედ;

 • საკონფერენციო სივრცე – მთავარი დარბაზი;

 • ღონისძიებები შენობის ტერასაზე;

 • საჭადრაკო კლუბის იდეა;

 • საქმიანი ტურიზმი /MICE6 ტურიზმი;

 • ჭადრაკის თემატიკით ბრენდირებული სუვენირების მაღა-

ზია – შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე;

 • საცოცი კედელი ბავშვებისთვის – შენობის გარე პერიმეტრზე.

კვლევის შედეგები:

გამოკითხული რესპონდენტების მოსაზრებების გათვალისწი-

ნებით რეკომენდებულია:

 • მოხდეს, საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება 

შენობაში მიმდინარე ტურნირებისა და სხვადასხვა ღონის-

ძიების შესახებ, რათა გაქრეს აზრი შენობის გამოუყენებ-

ლობის შესახებ;

 • გაეწიოს მეტი პიარი ჭადრაკის ფედერაციის საქმიანობას;

 • გაეწიოს მეტი პოპულარიზაცია საჭადრაკო აკადემიის საქ-

მიანობას: სწავლება მოსწავლეებისთვის უფასოა, რაც ამ-

ჟამად საზოგადოებისთვის/მოჭადრაკე ბავშვების მშობლე-

ბისთვის არ არის ცნობილი.

 • დადებითია ის ფაქტი, რომ საჭადრაკო ტელევიზიის მაუ-

წყებლობა გადაიცემა უკვე myvideo-თი, სილქნეტის, მაგთის 

და საკაბელო ტელევიზიებით, რაც ჭადრაკის პოპულარიზა-

ციას უწყობს ხელს.

 • მოხდეს საჭადრაკო ტელევიზიის ხელშეწყობა, რათა განა-

გრძოს საქმიანობა.

 • აქტიურად გავრცელდეს სოციალური ქსელებით ინფორმა-

ცია ჭადრაკის ფედერაციაში მიმდინარე ტურნირების შესა-

ხებ. რაც ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჭადრაკის 

პოპულარიზაციას ქვეყანაში.

 • სადავო საკითხები, რომლებიც არსებობს ჭადრაკის ფე-

დერაციასა და „ალპურ კლუბს“ შორის ფართების დანაწი-

ლების შესახებ, გაირკვეს;

 • სადავო საკითხების გარკვევისთვის მიზანშეწონილია მოხ-
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დეს ფართების თავიდან აზომვა და უკვე შემდეგ უზუფრუქ-

ტით სარგებლობაში გადაცემა, როგორც ჭადრაკის ფედერა-

ციას, ასევე ალპურ კლუბს;

 • ფართების ხელახალი აზომვისა და მოლაპარაკება/შეთა-

ნხმების საფუძველზე მერიის შესაბამისი სამსახურების 

მხრიდან ალპური კლუბისთვის დაიდოს უზუფრუქტის ხელ-

შეკრულება, რომელსაც ამჟამად ვადა აქვს გასული;

 • შენობის განვითარებისთვის და მოვლა-პატრონობისთვის 

ძალზე მნიშვნელოვანია შედგეს აქტიური, არაერთჯერადი 

კომუნიკაცია მერიის შესაბამის სამსახურებსა, ჭადრაკის 

ფედერაციასა და „ალპურ კლუბს“ შორის იმ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომელიც მოსარგებლეებისთვის ბუნდოვა-

ნი და მტკივნეულია:

 • 1. ფართების ოდენობა; 2. ვის სარგებლობაშია 80-100  მ2-მდე 

ფართი, რომელიც ამჟამად გამოუყენებელია; 3. ალპური 

კლუბისთვის უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაგრძელების 

საკითხი 4. თუ გაუგრძელდება, რა პირობებით? 5. როდის 

მოხდება ხელშეკრულების დადება?

 • ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ჭადრაკის 

სასახლის და ალპური კლუბის შენობისთვის ძეგლის სტატუ-

სის მინიჭება, რა შეზღუდვები შეიძლება დაუწესდეთ მოსა-

რგებლეებს შენობაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავში-

რებით, დაზუსტდეს და მიეწოდოს მოსარგებლეებს.

 • სასურველია, შენობაში არ არსებობდეს მეიჯარე კომპანი-

ები, რადგან გაუგებარია, ვინ აქირავებს არცთუ ისე მცირე 

ფართებს და გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლით ვინ 

სარგებლობს;

 • შენობა ტრადიციულად განკუთვნილია სპორტის ორი სა-

ხეობისთვის და სხვა ტიპის ორგანიზაციები შეუსაბამოდ 

აღიქმება ამ სივრცეში;

 • კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც არამიზანშეწონილია არსე-

ბობდეს შენობაში მეიჯარეები, არის ის, რომ ტურნირების 

მიმდინარეობის დროს ღია კაფეში ხმამაღლა მუსიკა ხელს 

უშლის ტურნირის მონაწილეებს;

 • გარდა მაგისა, საბილიარდოში თამაშის ხმები საკმაოდ ხმა-

მაღლა ისმის დარბაზში, საიდანაც გადაიცემა ტურნირი პირ-

დაპირი ეთერით;

 • მეიჯარეების სრულყოფილი საქმიანობისთვისაც ხელისშე-

მშლელი პირობები არსებობს, იმ დღეებში, როდესაც იმა-

რთება ტურნირები/ღონისძიებები, მიზანშეუწონელია რაიმე 

სახის ხმაური, მით უმეტეს – ღია კაფეში დიდი ღონისძიებე-

ბის მოწყობა, რაზეც კაფეს უარის თქმა უწევს;

 • შენობაში არსებული საჭადრაკო აკადემია ერთ-ერთი უმ-

ნიშვნელოვანესი რგოლია, რომელიც თვითონ ჭადრაკის, 

როგორც სპორტის სახეობის, პოპულარიზაციასა და განვი-

თარებას უწყობს ხელს, რაც ასევე შენობის პოპულარიზაცი-

ასაც გულისხმობს;

 • ჭადრაკის ფედერაციაში მიმდინარე ღონისძიებები, იქნება 

ეს ტურნირები, თუ სხვა სახის შეჯიბრებები ჭადრაკში ან ნე-

ბისმიერი პროფესიული შინაარსის ღონისძიება, საჭიროებს 

პოპულარიზაციას, მეტ რეკლამას, რათა როგორც მოსახლე-

ობისთვის, ასევე მერიისთვის და შესაბამისი სამსახურე-

ბისთვის იყოს ცნობილი, თუ რა ხდება ჭადრაკის ფედერა-

ციაში. რაც სამომავლოდ, მერიის შესაბამისი სამსახურების 

წარმომადგენლებს გაუჩენს სურვილს, მეტი ენთუზიაზმითა 

და ინტერესით გამოხატონ მზაობა მონაწილეობის მიღებაზე 

ჭადრაკის ფედერაციის მხარდასაჭერად და განვითარებისა 

და შენობის შემდგომი მოვლა-პატრონობის მიზნით;

 • ქვეყანაში ალპინიზმის განვითარებისთვის ძალზე მნიშვნე-

ლოვანია ალპური კლუბის ფუნქციონირება და მათთვის მუ-

შაობის ელემენტარული კომფორტული გარემოს შექმნაში 

ხელის შეწყობა;

 • ალპური კლუბი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია 

თანაბარ პირობებში უნდა იქნეს აღქმული მერიის შესაბამი-

სი სამსახურების მხრიდან.

 • ძალზე მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში არსებობდეს საჭადრაკო 

მუზეუმი, რასაც ასევე დასჭირდება შემდგომი პოპულარიზა-

ცია;

 • საჭადრაკო მუზეუმის შექმნა საამაყო იქნება ჩვენი თანამე-

მამულეებისთვის, ასევე ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას 

შეუწყობს ხელს;

 • მნიშვნელოვანია ასევე მთავარი დარბაზის რეაბილიტაცია 

და შენობის კონცეფციასთან თანხვედრაში მოყვანა;

 • მისასალმებელი იქნება, რომ ჭადრაკის ფედერაციასა და 

ალპურ კლუბს გააჩნდეს საკმარისი დაფინანსება, რათა მო-

სარგებლეებს არ სჭირდებოდეთ ფართების გაცემა იჯარით. 

ნეგატიურად მოქმედებს კომერციული სივრცეების არსე-

ბობა შენობაში, ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის 

შენობა დაეთმოს მხოლოდ ჭადრაკისა და ალპინიზმის გა-

ნვითარებას;

 • ალპური კლუბისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია სავარჯიშო 

დარბაზის არსებობა, სადაც საცოცი კედელია მოწყობილი, 

საჭიროა ამ სივრცის რეაბილიტაცია და ელემენტარული 

ინფრასტრუქტურის გამართვა;

 • მნიშვნელოვანია მოხდეს ალპინიზმის მუზეუმის პოპულარი-

ზაცია;

 • შენობის პირველი სართულის ფასადი რემონტს საჭიროებს, 

იმ ნაწილში, სადაც ალპური კლუბი მდებარეობს;

 • სასურველია, საჭადრაკო აკადემიას ჰქონდეს სხვადასხვა 

ქვეყნიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩა-

მოსული სტუმრებისთვის სასტუმრო – ე. წ. „ჰოსტელი“, სა-

დაც შეეძლებოდათ სტუმრების მიღება, განთავსება.

 • ჭადრაკის აკადემიის შენობაში ადგილი „ჰოსტელისთვის“ 

მოიაზრება ჭადრაკის სასახლის სახურავზე, ვერანდაზე (იმ 

შემთხვევაში, თუ ე. წ. „ჰოსტელის“ გაკეთება სახურავის ტე-

რასაზე შენობის სტატუსიდან გამომდინარე შეუძლებელია, 

მნიშვნელოვანია, ამის შესახებ ეცნობოს საჭადრაკო აკა-

დემიის ხელმძღვანელობას, რათა მათ არ ჰქონდეთ ფუჭი 

მოლოდინები);

 • საჭადრაკო ტურნირებისა და სხვა დიდი ღონისძიებების ჩა-

სატარებლად ჭადრაკის ფედერაციას უწევს ფართის დაქი-

რავება სხვა სივრცეში, რაც ასევე ხარჯებთან არის დაკავში-

რებული, ამ პრობლემის გადაჭრისთვის იქნებ შესაძლებელი 

იყოს, შენობაში ორ სართულზე გაკეთდეს საკონფერენციო 

დარბაზები;

 • მნიშვნელოვანია, საკონფერენციო დარბაზი შეესაბამებო-

დეს თანამედროვე ღონისძიებების ჩასატარებელ სივრცეს 

შენობის ძეგლის სტატუსის გათვალისწინებით.

 • საჭიროა მთავარი დარბაზის რეაბილიტაცია. შენობაში არ-

სებული მთავარი დარბაზის რეაბილიტაცია ტექნიკურად 

რთულია. დარბაზში არსებული სკამების აღება და მთლიანი 

სივრცის გასწორება, ფაქტობრივად, შეუძლებელია მისი კო-

ნსტრუქციიდან გამომდინარე. რესპონდენტების თქმით, ის 

არის ბეტონის მასალა;

 • გარდა ტექნიკური მხარისა, იდეურად, მთავარი დარბაზის 

რეაბილიტაცია და მისთვის იმ ისტორიული დატვირთვის 

დაბრუნება, რომლითიც ყოველთვის იყო ცნობილი, დღევა-

ნდელ რეალობასთან თითქმის შეუსაბამოა იმ მიზეზის გამო, 

რომ, თუ ადრე აღნიშნულ დარბაზში 10 მოჭადრაკე თამა-

შობდა და 520 მაყურებელი იყო, ამჟამად სიტუაცია შეცვლი-

ლია, გაიზარდა მოთამაშეთა რაოდენობა, არის შემთხვე-

ვები, როდესაც 200-ზე მეტი მოთამაშე იყრის თავს ერთი 

ტურნირის ფარგლებში;

 • გამოკითხვაში მონაწილე რესპონდენტები ერთხმად თა-

ნხმდებიან, რომ საჭადრაკო მუზეუმი უნდა იყოს ჭადრაკის 

აკადემიაში; მაგრამ შენობის რა ნაწილში, ამაზე აზრი გაყო-

ფილია;

 • გამოითქვა საჭადრაკო მუზეუმის გაკეთების იდეა ჭადრაკის 

სასახლის ბრტყელ გადახურვაზე;

 • საჭადრაკო მუზეუმის სავარაუდო ადგილმდებარეობად და-

სახელდა მთავარი დარბაზიც;

 • საჭადრაკო მუზეუმის გაკეთება უმნიშვნელოვანესი და შე-

იძლება ითქვას ნომერ პირველი საქმეა დღესდღეობით, 

რათა არ დაიკარგოს ის მონაპოვარი. შენობაში რაც ამჟამად 

არსებობს ჭადრაკის ისტორიას გამოხატავს და შესაბამისად 

– ჩვენი ქვეყნის ისტორიასაც, რისი დაკარგვა არ უნდა დავუ-

შვათ; საჭადრაკო მუზეუმის არსებობა ასევე ძალზე საინტე-

რესო იქნება ტურისტებისთვის, რადგან, შენობის მდებარე-

ობიდან გამომდინარე, ვერის ბაღს სტუმრობს ტურისტების 

დიდი რაოდენობა. რესპონდენტების მხრიდან გამოითქვა 

აზრი, რომ ჭადრაკის მუზემის სანახავად მოსული ტურისტე-

ბისთვის მოეწყოს ტურები ჭადრაკში.

 • რესპონდენტები დადებითად აფასებენ ჭადრაკის აკადემია-

სთან ინტეგრირებული ბიბლიოთეკის არსებობას;

 • აღსანიშნავია, რომ სასახლეში არსებული ბიბლიოთეკა ნა-

კლებად გამოიყენება, არადა საჭადრაკო ბიბლიოთეკაში 

შესაძლებელია ისეთი მასალის მოძიება, რომელსაც ჩვე-

ულებრივად ინტერნეტის საშუალებით ვერ მოიძიებ. ე. წ. 

ლიცენზირებული მასალის მოძიება და გამოყენება იქნება 

მოჭადრაკეებისთვის უფასო, რაც საინტერესოს და პრაქტი-

კულს გახდის ბიბლიოთეკის არსებობას;

 • კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების უმრავლესობა მი-

დის იმ დასკვნამდე, რომ შენობისთვის კულტურული მემ-

კვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებით ის ავტომატურად 

ხდება დაცული სხვადასხვა არაგამართლებული ჩარევების-

გან;

 • შენობის მოვლა-პატრონობაში და მის განვითარებაში მო-

ნაწილეობა უნდა მიიღონ სპეციალისტებმა;

 • კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების აზრიათ, შენობის 

მოვლა-პატრონობისათვის საჭიროა მეტად ეფექტურად 

მოხდეს გაქირავებული ფართებიდან შემოსული თანხის გა-

მოყენება.

 • შენობის მოვლა-პატრონობა და მისი განვითარება, რეს-

პონდენტების აზრით, მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და 

ჭადრაკის ფედერაციის პრეროგატივა და ვალდებულებაა;

 • ჭადრაკის ფედერაციის განვითარების ერთ-ერთ იდეად და-

სახელდა, საქმიანი ტურიზმის განვითარება. საქმიანი ტური-

ზმის (MICE ტურიზმის) ინდუსტრია დასავლეთის ქვეყნებში 

დაინერგა და ეკონომიკის ერთ-ერთ პერსპექტიულ მიმა-

რთულებად ჩამოყალიბდა. დღესდღეობით MICE ტურიზმის 

უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს აშშ, დიდი ბრიტა-

ნეთი, ავსტრალია, გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია, ესპანე-

თი. აღმოსავლეთის ქვეყნებში ლიდერის პოზიცია ჩინეთმა 

დაიმკვიდრა;

 • შენობის მოვლა-პატრონობისა და განვითარების საბოლოო 

კონცეფციის შემუშავებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია შე-

ნობათან უშუალო დამოკიდებულებაში მყოფი ყველა რგო-

ლის მონაწილეობა, მათ შორისაა: ჭადრაკის ფედერაცია, 

ალპური კლუბი, საჭადრაკო აკადემია, მერიის ქონების მა-

რთვის სამსახური, მერიის ეკონომიკის განვითარების სამ-

სახური, მერიის არქიტექტურის სამსახური. მერიის კულტუ-

რის სამსახური და სხვა შესაბამისი სამსახურები;

 • საჭიროა მეტი კომუნიკაცია მერიის შესაბამისი სამსახურე-

ბის მხრიდან შენობის მოსარგებლეებთან, იდეებისა და მო-

საზრებების გაზიარება, მსჯელობა, სხვადასხვა კონცეფციის 

განხილვაში მონაწილეობა და არა მხოლოდ დამკვირვებ-

ლის პოზიციაში ყოფნა.
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უნდა აღინიშნოს, რომ ვიტრაჟები არის დაბალი ხარისხის, ასე-

ვე უხარისხოდ და არასწორად დამონტაჟებული. ერთიანად 

არის შემინული 6 მმ-იანი სისქის მინით; ჩარჩოები ზოგ ადგი-

ლას არის რკინის, დანარჩენში – ალუმინის პროფილის; მინის 

დამჭერად გამოყენებულია რკინის კუთხოვანები (ფოტო 1), 

რომლებიც სჭვალებით მაგრდება ჩარჩოზე. იზოლაცია პრაქტი-

კულად არ არის გამოყენებული. ასეთი კონსტრუქცია გამოირ-

ჩევა დაბალი ენერგოეფექტურობით მაღალი თბოდანაკარგე-

ბისა და ინტენსიური ინფილტრაციის გამო.

შესადარებლად გათვლილია შენობის თბოდანაკარგები იმ შემ-

თხვევაში, თუ ვიტრაჟებში იქნება გამოყენებული თანამედრო-

ვე კონსტრუქციები და მასალები. როგორც შედარებიდან ჩანს, 

თბოდანაკარგები შემცირდება 3-ჯერ. ეს არის ყველაზე მნიშვნე-

ლოვანი საკითხი ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად.

თბოდანაკარგების შესასწავლად და ვიზუალიზაციისათვის 

შენობის ფასადის თბოდანაკარგები დაფიქსირდა თერმული 

კამერის საშუალებით. გამოყენებულ იქნა თერმული კამერა 

FLIR-C2 შემდეგი პარამეტრებით:

Accuracy: ±2°C (±36°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F)

Nominal Focal Length: 1.54 mm (0.061 in.)

NETD: 100 mK

Object Temperature Range: –10°C to +150°C (14 to 302°F)

IR Sensor: 80 × 60 (4,800 measurement pixels)

Measurements correction: Reflected apparent temperature Emissivity

Spot Meter: On/off

Thermal Sensitivity: <0.10°C

მიღებული შედეგები:

 • ფოტო 1. სამხრეთი ფასადი – მზიან დღეს გადაღებულ თე-

რმულ ფოტოზე ჩანს, რომ მოაჯირი არის გამთბარი მზით 

18,2°C-მდე, მხოლოდ ვიტრაჟებიდან არის სითბოს დანა-

კარგი.

 • ფოტო 2. სამხრეთი ფასადი – კონსტრუქციის ელემენტი გა-

მთბარია 26,6°C-მდე, მხოლოდ დანაკარგები ვიტრაჟებიდან 

უფრო ნათლად არის გამოყოფილი.

 • ფოტო 3. სამხრეთი ფასადი

 • ფოტო 4. აღმოსავლეთი ფასადი. კარგად ჩანს სითბოს დანა-

კარგი შემინვებიდან.

 • ფოტო 5. აღმოსავლეთი ფასადი. მაღალი დანაკარგები და-

ბალი ხარისხის შემინვის გამო.

 • ფოტო 6. დასავლეთი ფასადი. მაღალი თბოდანაკარგები ვი-

ტრაჟებიდან.

 • ფოტო 7. დასავლეთი ფასადი.

 • ფოტო 8. ჩრდილოეთი ფასადი. მაღალი თბოდანაკარგები 

ფანჯრებიდან.

 • ფოტო 9. ჩრდილოეთი ფასადი. ძალიან მაღალი თბოდანა-

კარგები კაფედან და მეორე სართულის ვიტრაჟებიდან.

 • ფოტო 10. თერმული და ინფილტრაციით დანაკარგები ფა-

ნჯრიდან.

 • ფოტო 11. დანაკარგები ფანჯრიდან ინფილტრაციით.

ამ თერმული ფოტოებიდან ნათლად ჩანს, რომ შენობის ძი-

რითადი თბოდანაკარგი გამოწვეულია დაბალი ხარისხის 

შემინვით. ვინაიდან შენობის ფასადის 80% პროცენტი ასეთი 
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დანართი 6. შენობის ენერგოეფექტურობის გაზრდის 
რეკომენდაციები

ავტორი: გოგი სტეფნაძე – MEP კონსულტანტი

თბილისი 2019.

1. შენობის კონსტრუქციის და შემინვის მოკლე აღწერა
შენობა წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კონსტ-

რუქციას. სივრცეების გამყოფი ტიხრები ნაშენია სილიკატუ-

რი აგურის წყობით, რომელიც ზოგ შემთხვევაში შელესილია 

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით; ნაწილი მოპირკეთებულია ქვით, 

ნაწილი კი შეფუთულია ხის დეკორატიული პანელებით. სა-

რთულშუა გადახურვები ნაწილობრივ მონოლითური რკინაბე-

ტონისაა, გამოყენებულია ასევე ანაკრები რკინაბეტონის წიბო-

ვანი და ღრუტანიანი ფილები.

მოსაპირკეთებლად ძირითადად გამოყენებულია ადგილო-

ბრივი მასალა. ცოკოლის სართულის ექსტერიერი მოპირკე-

თებულია ბაზალტის ქვით, ხოლო ყველა დანარჩენი სართუ-

ლისთვის ქუთაისის ეკლარის (კირქვა) ქვა იყო შერჩეული. 

იგივე ქვაა გამოყენებული ინტერიერშიც, კედლების, დეკორა-

ტიული კედლებისა და სვეტების მოსაპირკეთებლად, ხოლო 

მრგვალი სვეტებისთვის – ხელოვნური მარმარილო. იატაკებზე 

დასაგებად ძირითადად გამოყენებული იქნა სადახლოს შავი 

მარმარილო, ამავე მასალის სქელი ფილები იყო დაგებული 

კიბის საფეხურებზე. სართულშუა გადახურვებში, ყველგან 

მოწყობილია სპეციალური საიზოლაციო ფენები, რომლებზეც 

სხვადასხვა სახის იატაკის ფენილია (ვესტიბიულში და ღია სი-

ვრცეებში ქვის იატაკი, ხოლო ადმინისტრაციულ ნაწილში – პა-

რკეტი). გადახურვის იზოლაციისთვის გამოყენებულია პემზის 

ნაყარი ასფალტის ფენითა და რუბეროიდით.

შენობას სხვადასხვა დროს დამატებული აქვს ახალი ელემე-

ნტები და ვხვდებით გადაკეთების ფაქტებს. გაუქმებულია და 

გადაკეთებულია ერთიანი სავენტილაციო, გათბობის, წვიმის 

წყლის გადაყვანისა და საკანალიზაციო სისტემები.

შენობის კონსტრუქცია არ არის დათბუნებული, ამიტომ ზამ-

თრის პერიოდში შესაძლებელია ე. წ. „სიცივის ხიდების“ მე-

შვეობით კონსტრუქციების შიდა ზედაპირებზე წარმოიქმნას 

კონდენსატი, რომელიც ზრდის ტენიანობას განსაკუთრებით იმ 

სათავსებში, სადაც არ არის მოწყობილი სავენტილაციო სისტე-

მა.

არსებული შენობების ენერგოეფექტურობის გაზრდა შესაძლე-

ბელია ორი ძირითადი გზით, კერძოდ:

1. შენობის კონსტრუქციების თბოდანაკარგების შემცირებით 

(ფასადი, სახურავი, იატაკი) და შენობის შემოსასვლელებში 

ტამბურების მოწყობით.

2. არსებული გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სისტემების 

მუშაობის ოპტიმიზაციით. ოპტიმიზაციაში იგულისხმება და-

ბალეფექტური სისტემების რეკონსტრუქცია ან შეცვლა, და-

ნარჩენი სისტემების ენერგოეფექტურობის გაზრდა მათში 

ჩადებული პარამეტრების მისაღწევად.

შენობის თბოდანაკარგები ხდება სამი ძირითადი ნაწილიდან:

 • თბოდანაკარგები ვიტრაჟებიდან

 • თბოდანაკარგები რკინაბეტონის კონსტრუქციიდან

 • ინფილტრაცია

ქვემოთ (ცხრილი#1) მოყვანილია თბოდანაკარგების გათვლა 

სამივე ელემენტის გათვალისწინებით. ვინაიდან ინფილტრა-

ციის ზუსტი გაზომვა მოცემულ შენობაში შეუძლებელია, ამ 

პარამეტრს პრაქტიკიდან გამომდინარე აქვს მინიჭებული კოე-

ფიციენტი, რომელიც დაფუძნებულია შენობიდან გაჟონილი ჰა-

ერის სიჩქარის გაზომვებზე 30 წერტილში ვიტრაჟების პერიმე-

ტრზე (ანემომეტრის ფოტო და ცხრილი).

გამოყენებული იყო ანემომეტრი TESTO.

ფოტო 1



დანართი 6. შენობის ენერგოეფექტურობის გაზრდის რეკომენდაციები
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შემინვაა, ამ ვიტრაჟების თანამედროვე მაღალი ხარისხის მინა-

პაკეთით ჩანაცვლება მკვეთრად შეამცირებს თბოდანაკარგებს 

და გაზრდის შენობის ენერგოეფექტურობას. გათვლების ცხრი-

ლებში მოყვანილია ასეთი შედარება – იმ შემთხვევაში, თუ ვი-

ტრაჟები შეიცვლება მაღალი ხარისხის, დაბალემისიური ვიტ-

რაჟებით. აღებულია შემდეგი პარამეტრები: Uvalue=1,5 W/m2K; 

Gvalue=0,40.

ქვემოთ მოცემულია (ცხრილი #1, #2) არსებული ვიტრაჟებიდან 

სითბოს დაკარგვისა და სითბოს მომატების ანგარიშები.

შედარებითი სითბოს დანაკარგების გამოთვლა (ცხრილი #3, 

ცხრილი #4), თუ ვიტრაჟებში გამოიყენება თანამედროვე კონ-

სტრუქციები და მასალები. გათვლებიდან ჩანს, რომ თბოდანა-

კარგები შემცირდება 2,5-ჯერ.

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT DISSIPATION – 

EXISTING GLASSING
Description of the building Heat dissipation
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SOUTH FASADE

BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,5M)
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 2.7 2.0 1 5.4 7.00 1.00 1.30 1,474 1.47
Wall 22 -8 30 21.00 3.00 1 63.0 2.00 1.00 1.10 4,158 4.16
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 5,632 5.63

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 204 0.20
Glassing 22 -8 30 20.0 2.5 1 49.0 7.00 1.00 1.30 13,377 13.38
Wall 22 -8 30 7.50 3.00 1 22.5 2.00 1.00 1.10 1,485 1.49
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 15,066 15.07

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 204 0.20
Window 22 -8 30 20.0 3.0 1 60.0 7.00 1.00 1.30 16,380 16.38
Wall 22 -8 30 6.00 3.00 1 18.0 2.00 1.00 1.10 1,188 1.19
Floor 22 5 17 1.00 - 0.00
Sum 17,772 17.77

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 - 0.00
Window 22 -8 30 16.5 3.0 1 49.5 7.00 1.00 1.30 13,514 13.51
Wall 22 -8 30 12.50 4.13 1 51.6 2.00 1.00 1.10 3,407 3.41
Floor 22 5 17 1.00 - 0.00
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 16,921 16.92

NORTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -4,3M)

Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 21.0 1.8 1 37.8 7.00 1.20 1.30 12,383 12.38
Wall 22 -8 30 21.00 3.00 1 63.0 2.00 1.20 1.10 4,990 4.99
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 17,373 17.37

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 26.5 1.6 1 42.4 7.00 1.20 1.30 13,890 13.89
Wall 22 -8 30 6.00 3.00 1 18.0 2.00 1.20 1.10 1,426 1.43
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 15,561 15.56

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Window 22 -8 30 30.0 3.0 1 90.0 7.00 1.20 1.30 29,484 29.48
Wall 22 -8 30 - 3.00 1 - 2.00 1.20 1.10 - 0.00
Floor 22 5 17 1.00 - 0.00
Sum 29,729 29.73

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 2 3.8 3.00 1.20 1.20 490 0.49
Window 22 -8 30 0.5 2.8 1 1.4 7.00 1.20 1.30 459 458.64
Wall 22 -8 30 27.00 4.13 1 111.5 2.00 1.20 1.10 8,832 9538.12
Floor 22 5 17 1.00 - 0.00
Roof 22 -8 30 -
Sum 9,780 10.00
SubTotal-1, kW 128.05

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT DISSIPATION – 

EXISTING GLASSING
Description of the building Heat dissipation
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EAST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,76M)

Doors 22 -8 30 1.5 2.1 2 6.3 3.00 1.20 1.20 816 0.82
Glassing 22 -8 30 14.0 2.0 1 28.0 7.00 1.20 1.30 9,173 9.17
Wall 22 -8 30 7.80 3.00 1 23.4 2.00 1.20 1.10 1,853 1.85
G blocks 22 -8 30 34.60 0.80 1 27.7 2.00 1.20 1.10 2,192 2.19
Unkn wall 22 -8 30 21.85 1.50 1 32.8 2.00 1.20 1.10 2,596 2.60
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 16,631 16.63

FIRST FLOOR (+0,25M)
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 46.0 2.8 1 127.4 7.00 1.20 1.30 41,743 41.74
Wall 22 -8 30 7.90 2.50 1 19.8 2.00 1.20 1.10 1,564 1.56
Sum 43,552 43.55

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Window 22 -8 30 53.0 3.2 1 167.0 7.00 1.20 1.30 54,693 54.69
Wall 22 -8 30 1.50 3.00 1 4.5 2.00 1.20 1.10 356 0.36
Sum 55,294 55.29

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 735 0.73
Window 22 -8 30 16.5 3.0 - - 7.00 1.20 1.30 - 0.00
Wall 22 -8 30 40.00 4.13 1 165.2 2.00 1.20 1.10 13,084 13.08
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 13,819 13.82

WEST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,11M)

Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 2.7 2.0 - - 7.00 1.20 1.30 - 0.00
Wall 22 -8 30 9.00 2.00 1 18.0 2.00 1.20 1.10 1,426 1.43
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 1,426 1.43

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 41.0 3.0 1 123.0 7.00 1.20 1.30 40,295 40.29
Wall 22 -8 30 2.30 3.00 1 6.9 2.00 1.20 1.10 546 0.55
G Block 22 -8 30 7.50 2.50 1 18.8 2.00 1.20 1.10 1,485 1.49
Sum 42,571 42.57

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 43.0 3.0 1 129.0 7.00 1.20 1.30 42,260 42.26
Wall 22 -8 30 2.30 3.00 1 6.9 2.00 1.20 1.10 546 0.55
G Block 22 -8 30 7.50 2.50 1 18.8 2.00 1.20 1.10 1,485 1.49
Sum 44,292 44.29

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 735 0.73
Window 22 -8 30 16.5 3.0 1 49.5 7.00 1.20 1.30 16,216 16.22
Wall 22 -8 30 12.50 4.13 1 51.6 2.00 1.20 1.10 4,089 4.09
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 21,040 21.04
SubTotal-2, kW 238.62
Total, heat dissipation from fasad, kW (Existing glassing) 366.67

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT GAINS (EXISTING GLASSING)
Description of the building From construction
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SOUTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,5M)

Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 23 39 16 -
Glassing 2.7 2.0 1 5.4 7.00 1.00 1.30 23 39 16 786 5.4 350 0.8 1512 0 116 1 0
Wall 21.0 3.0 1 63.0 2.00 1.00 1.10 23 39 16 2,218 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 3.00 2 0 0.00 4.5

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 23 39 16 109
Glassing 20.0 2.5 1 49.0 7.00 1.00 1.30 23 39 16 7,134 49.0 350 0.8 13720 0 116 1 0
Wall 7.5 3.0 1 22.5 2.00 1.00 1.10 23 39 16 792 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 8.04 14 0 0.00 21.8

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 23 39 16 109
Glassing 20.0 3.0 1 60.0 7.00 1.00 1.30 23 39 16 8,736 60.0 350 0.8 16800 0 116 1 0
Wall 6.0 3.0 1 18.0 2.00 1.00 1.10 23 39 16 634 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 9.48 17 0 0.00 26.3

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 23 39 16 -
Window 16.5 3.0 1 49.5 7.00 1.00 1.30 23 39 16 7,207 49.5 350 0.8 13860 0 116 1 0
Wall 12.5 4.1 1 51.6 2.00 1.00 1.10 23 39 16 1,817
Floor 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Roof
Sum 9.02 14 0 0.00 22.9

NORTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -4,3M)

Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 -
Glassing 21.0 1.8 1 37.8 7.00 1.20 1.30 23 39 16 5,504 37.8 100 0.8 3024 0 116 1 0
Wall 21.0 3.0 1 63.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 2,218 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 7.72 3 0 0.00 10.7

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 109
Glassing 26.5 1.6 1 42.4 7.00 1.20 1.30 23 39 16 6,173 42.4 100 0.8 3392 0 116 1 0
Wall 6.0 3.0 1 18.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 634 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 6.92 3 0 0.00 10.3

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 109
Glassing 30.0 3.0 1 90.0 7.00 1.20 1.30 23 39 16 13,104 90.0 100 0.8 7200 0 116 1 0
Wall 0.0 3.0 1 - 2.00 1.20 1.10 23 39 16 - 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Sum 13.21 7 0 0.00 20.4

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 2 3.8 3.00 1.20 1.20 23 39 16 218
Window 0.5 2.8 1 1.4 7.00 1.20 1.30 23 39 16 204 1.4 100 0.8 112 0 116 1 0
Wall 27.0 4.1 1 111.5 2.00 1.20 1.10 23 39 16 3,925
Floor 1.00 23 39 16 - 0 10 - 0
Roof
Sum 4.35 0 0 0.00 4.5
SubTotal, Heat Gains-2, kW 121.36
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CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT GAINS (EXISTING GLASSING)
Description of the building From construction

Pr
ot

ec
ti

ng
 

w
al

lin
g

Dimension Area

K
,  

w
/m

2 *
K

Correction 
factors Air temperature

H
ea

t 
ga

in
, w

.

A
re

a,
 m

2

S
ol

ar
 

ir
ra

di
at

io
n,

 
w

/m
2

S
ha

di
ng

 
co

ef
fi

ci
en

t 
K

1

H
ea

t 
ga

in
, w

.

Q
ua

nt
it

y

H
ea

t 
ga

in
 

fr
om

 o
ne

, w
.

co
rr

ec
ti

on
 

fa
ct

or

S
um

, W

Lighting

To
ta

l d
em

an
d 

co
ol

in
g 

ca
pa

ci
ty

, k
W

.

L H Q
ty

S
um

S
it

es

In
fi

lt
r 

at
io

n

Ti
n

To
ut

dT

M
ea

s,
  

w
/m

2

A
re

a,
 

m
2

S
um

, W

EAST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,76M)

Doors 1.5 2.1 2 6.3 3.00 1.20 1.20 23 39 16 362.9
Glassing 14.0 2.0 1 28.0 7.00 1.20 1.30 23 39 16 4076.8 28.0 250 0.8 5600.0 0 116 1 0
Wall 7.8 3.0 1 23.4 2.00 1.20 1.10 23 39 16 823.7 0 150 1 0
G blocks 34.6 0.8 1 27.7 2.00 1.20 1.10 23 39 16 974.3 0 150 1 0
Unknown 
wall

21.9 1.5 1 32.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 1153.7

Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 7.4 5.6 0 0.00 12.99

FIRST FLOOR (+0,25M)
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Glassing 46.0 2.8 1 127.4 7.00 1.20 1.30 23 39 16 18552.4 127.4 250 0.8 25484.0 0 116 1 0
Wall 7.9 2.5 1 19.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 695.2 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 19.4 25.5 0 0.00 44.84

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Window 53.0 3.2 1 167.0 7.00 1.20 1.30 23 39 16 24307.9 167.0 250 0.8 33390.0 0 116 1 0
Wall 1.5 3.0 1 4.5 2.00 1.20 1.10 23 39 16 158.4 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 24.6 33.4 0 0.00 57.97

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 23 39 16 326.6
Window 16.5 3.0 # - 7.00 1.20 1.30 23 39 16 0.0 0.0 250 0.8 0.0 0 116 1 0
Wall 40.0 4.1 1 165.2 2.00 1.20 1.10 23 39 16 5815.0
Floor 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Roof
Sum 6.1 0.0 0 0.00 6.14

WEST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,11M)

Doors 0.9 2.1 # - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 0.0
Glassing 2.7 2.0 # - 7.00 1.20 1.30 23 39 16 0.0 0.0 200 0.8 0.0 0 116 1 0
Wall 9.0 2.0 1 18.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 633.6 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 0.6 0.0 0 0.00 0.63

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Glassing 41.0 3.0 1 123.0 7.00 1.20 1.30 23 39 16 17908.8 123.0 200 0.8 19680.0 0 116 1 0
Wall 2.3 3.0 1 6.9 2.00 1.20 1.10 23 39 16 242.9 0 150 1 0
G Block 7.5 2.5 1 18.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 660.0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 18.9 19.7 0 0.00 38.60

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 # - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 0.0
Glassing 43.0 3.0 1 129.0 7.00 1.20 1.30 23 39 16 18782.4 129.0 200 0.8 20640.0 0 116 1 0
Wall 2.3 3.0 1 6.9 2.00 1.20 1.10 23 39 16 242.9 0 150 1 0
G Block 7.5 2.5 1 18.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 660.0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 19.7 20.6 0 0.00 40.33

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 23 39 16 326.6
Window 16.5 3.0 1 49.5 7.00 1.20 1.30 23 39 16 7207.2 49.5 200 0.8 7920.0 0 116 1 0
Wall 12.5 4.1 1 51.6 2.00 1.20 1.10 23 39 16 1817.2
Floor 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Roof
Sum 9.4 7.9 0 0.00 17.27
SubTotal, Heat Gains-2, kW 212.63
TOTAL, Heat Gains, kW 333.99

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT DISSIPATION – 

MODERN GLASSING

Description of the building
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SOUTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,5M)

Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 2.7 2.0 1 5.4 1.80 1.00 1.10 321 0.32
Wall 22 -8 30 21.00 3.00 1 63.0 2.00 1.00 1.10 4,158 4.16
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 4,479 4.48

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 204 0.20
Glassing 22 -8 30 20.0 2.5 1 49.0 1.80 1.00 1.10 2,911 2.91
Wall 22 -8 30 7.50 3.00 1 22.5 2.00 1.00 1.10 1,485 1.49
Sum 4,600 4.60

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 204 0.20
Window 22 -8 30 20.0 3.0 1 60.0 1.80 1.00 1.10 3,564 3.56
Wall 22 -8 30 6.00 3.00 1 18.0 2.00 1.00 1.10 1,188 1.19
Sum 4,956 4.96

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 - 0.00
Window 22 -8 30 16.5 3.0 1 49.5 1.80 1.00 1.10 2,940 2.94
Wall 22 -8 30 12.50 4.13 1 51.6 2.00 1.00 1.10 3,407 3.41
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 6,348 6.35

NORTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -4,3M)

Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 21.0 1.8 1 37.8 1.80 1.20 1.10 2,694 2.69
Wall 22 -8 30 21.00 3.00 1 63.0 2.00 1.20 1.10 4,990 4.99
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 7,684 7.68

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 26.5 1.6 1 42.4 1.80 1.20 1.30 3,572 3.57
Wall 22 -8 30 6.00 3.00 1 18.0 2.00 1.20 1.10 1,426 1.43
Sum 5,242 5.24

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Window 22 -8 30 30.0 3.0 1 90.0 1.80 1.20 1.30 7,582 7.58
Wall 22 -8 30 - 3.00 1 - 2.00 1.20 1.10 - 0.00
Sum 7,827 7.83

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 2 3.8 3.00 1.20 1.20 490 0.49
Window 22 -8 30 0.5 2.8 1 1.4 1.80 1.20 1.30 118 0.12
Wall 22 -8 30 27.00 4.13 1 111.5 2.00 1.20 1.10 8,832 8.83
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 9,439 9.44
SubTotal-1, kW 50.57

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT DISSIPATION – 

MODERN GLASSING

Description of the building
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EAST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,76M)

Doors 22 -8 30 1.5 2.1 2 6.3 3.00 1.20 1.20 816 0.82
Glassing 22 -8 30 14.0 2.0 1 28.0 1.80 1.20 1.30 2,359 2.36
Wall 22 -8 30 7.80 3.00 1 23.4 2.00 1.20 1.10 1,853 1.85
G blocks 22 -8 30 34.60 0.80 1 27.7 2.00 1.20 1.10 2,192 2.19
Unkn wall 22 -8 30 21.85 1.50 1 32.8 2.00 1.20 1.10 2,596 2.60
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 9,817 9.82

FIRST FLOOR (+0,25M)
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 46.0 2.8 1 127.4 1.80 1.20 1.10 9,082 9.08
Wall 22 -8 30 7.90 2.50 1 19.8 2.00 1.20 1.10 1,564 1.56
Sum 10,892 10.89

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Window 22 -8 30 53.0 3.2 1 167.0 1.80 1.20 1.30 14,064 14.06
Wall 22 -8 30 1.50 3.00 1 4.5 2.00 1.20 1.10 356 0.36
Sum 14,665 14.67

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 735 0.73
Window 22 -8 30 16.5 3.0 - - 1.80 1.20 1.30 - 0.00
Wall 22 -8 30 40.00 4.13 1 165.2 2.00 1.20 1.10 13,084 13.08
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 13,819 13.82

WEST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,11M)

Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 2.7 2.0 - - 1.80 1.20 1.10 - 0.00
Wall 22 -8 30 9.00 2.00 1 18.0 2.00 1.20 1.10 1,426 1.43
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 1,426 1.43

FIRST FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 245 0.24
Glassing 22 -8 30 41.0 3.0 1 123.0 1.80 1.20 1.10 8,767 8.77
Wall 22 -8 30 2.30 3.00 1 6.9 2.00 1.20 1.10 546 0.55
G Wall 22 -8 30 7.50 2.50 1 18.8 2.00 1.20 1.10 1,485 1.49
Sum 11,044 11.04

SECOND FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 - 0.00
Glassing 22 -8 30 43.0 3.0 1 129.0 1.80 1.20 1.10 9,195 9.20
Wall 22 -8 30 2.30 3.00 1 6.9 2.00 1.20 1.10 546 0.55
G Block 22 -8 30 7.50 2.50 1 18.8 2.00 1.20 1.10 1,485 1.49
Floor 22 5 17 1 - 0.70 1.00 1.00 - 0.00
Sum 11,227 11.23

THIRD FLOOR
Doors 22 -8 30 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 735 0.73
Window 22 -8 30 16.5 3.0 1 49.5 1.80 1.20 1.10 3,528 3.53
Wall 22 -8 30 12.50 4.13 1 51.6 2.00 1.20 1.10 4,089 4.09
Roof 22 -8 30 - 0.00
Sum 8,352 8.35
SubTotal-2, kW 81.24
Total, heat dissipation from fasad, kW (Modern glassing) 131.81
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CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT GAINS (EXISTING GLASSING)
Description of the building From construction
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SOUTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,5M)

Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 23 39 16 -
Glassing 2.7 2.0 1 5.4 1.80 1.00 1.10 23 39 16 171 5.4 350 0.4 756.0 0 116 1 0
Wall 21.0 3.0 1 63.0 2.00 1.00 1.10 23 39 16 2,218 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 2.39 0.8 0 0.00 3.1

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 23 39 16 109
Glassing 20.0 2.5 1 49.0 1.80 1.00 1.10 23 39 16 1,552 49.0 350 0.4 6860.0 0 116 1 0
Wall 7.5 3.0 1 22.5 2.00 1.00 1.10 23 39 16 792 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 2.45 6.9 0 0.00 9.3

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.00 1.20 23 39 16 109
Glassing 20.0 3.0 1 60.0 1.80 1.00 1.10 23 39 16 1,901 60.0 350 0.4 8400.0 0 116 1 0
Wall 6.0 3.0 1 18.0 2.00 1.00 1.10 23 39 16 634 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 2.64 8.4 0 0.00 11.0

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.00 1.20 23 39 16 -
Window 16.5 3.0 1 49.5 1.80 1.00 1.10 23 39 16 1,568 49.5 350 0.4 6930.0 0 116 1 0
Wall 12.5 4.1 1 51.6 2.00 1.00 1.80 23 39 16 2,974
Floor 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Roof
Sum 4.54 6.9 0 0.00 11.5

NORTH FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -4,3M)

Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 -
Glassing 21.0 1.8 1 37.8 1.80 1.20 1.10 23 39 16 1,198 37.8 100 0.8 3024.0 0 116 1 0
Wall 21.0 3.0 1 63.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 2,218 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 3.42 3.0 0 0.00 6.4

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 109
Glassing 26.5 1.6 1 42.4 1.80 1.20 1.10 23 39 16 1,343 42.4 100 0.8 3392.0 0 116 1 0
Wall 6.0 3.0 1 18.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 634 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 2.09 3.4 0 0.00 5.5

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 109
Glassing 30.0 3.0 1 90.0 1.80 1.20 1.10 23 39 16 2,851 90.0 100 0.8 7200.0 0 116 1 0
Wall 0.0 3.0 1 - 2.00 1.20 1.10 23 39 16 - 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Sum 2.96 7.2 0 0.00 10.2

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 2 3.8 3.00 1.20 1.20 23 39 16 218
Window 0.5 2.8 1 1.4 1.80 1.20 1.10 23 39 16 44 1.4 100 0.8 112.0 0 116 1 0
Wall 27.0 4.1 1 111.5 2.00 1.20 1.10 23 39 16 3,925
Floor 1.00 23 39 16 - 0.0 10 - 0
Roof
Sum 4.19 0.1 0 0.00 4.3
SubTotal, Heat Gains-1, kW 61.3

CHESS HOUSE – CALCULATION OF HEAT GAINS (MODERNG GLASSING)
Description of the building From construction
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EAST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,76M)

Doors 1.5 2.1 2 6.3 3.00 1.20 1.20 23 39 16 362.9
Glassing 14.0 2.0 1 28.0 1.80 1.20 1.10 23 39 16 887.0 28.0 250 0.4 2800.0 0 116 1 0
Wall 7.8 3.0 1 23.4 2.00 1.20 1.10 23 39 16 823.7 0 150 1 0
Glass blocks wall 34.6 0.8 1 27.7 2.00 1.20 1.10 23 39 16 974.3 0 150 1 0
Un wall 21.9 1.5 1 32.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 1153.7
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 4.2 2.8 0 0.00 7.00

FIRST FLOOR (+0,25M)
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Glassing 46.0 2.8 1 127.4 1.80 1.20 1.10 23 39 16 4036.7 127.4 250 0.4 12742.0 0 116 1 0
Wall 7.9 2.5 1 19.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 695.2 0 150 1 0
Sum 4.8 12.7 0 0.00 17.58

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Window 53.0 3.2 1 167.0 1.80 1.20 1.10 23 39 16 5289.0 167.0 250 0.4 16695.0 0 116 1 0
Wall 1.5 3.0 1 4.5 2.00 1.20 1.10 23 39 16 158.4 0 150 1 0
Floor 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 5.6 16.7 0 0.00 22.25

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 23 39 16 326.6
Window 16.5 3.0 - - 1.80 1.20 1.10 23 39 16 0.0 0.0 250 0.4 0.0 0 116 1 0
Wall 40.0 4.1 1 165.2 2.00 1.20 1.10 23 39 16 5815.0
Roof
Sum 6.1 0.0 0 0.00 6.14

WEST FASADE
BASEMENT FLOOR (LEVEL -3,11M)

Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 0.0
Glassing 2.7 2.0 - - 1.80 1.20 1.10 23 39 16 0.0 0.0 200 0.4 0.0 0 116 1 0
Wall 9.0 2.0 1 18.0 2.00 1.20 1.10 23 39 16 633.6 0 150 1 0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 0.6 0.0 0 0.00 0.63

FIRST FLOOR
Doors 0.9 2.1 1 1.9 3.00 1.20 1.20 23 39 16 108.9
Glassing 41.0 3.0 1 123.0 1.80 1.20 1.10 23 39 16 3896.6 123.0 200 0.4 9840.0 0 116 1 0
Wall 2.3 3.0 1 6.9 2.00 1.20 1.10 23 39 16 242.9 0 150 1 0
Glass blocks wall 7.5 2.5 1 18.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 660.0
Floor 1 - 0.70 1.00 1.00 23 39 16 0.0 0.0 10 - 0
Sum 4.9 9.8 0 0.00 14.75

SECOND FLOOR
Doors 0.9 2.1 - - 3.00 1.20 1.20 23 39 16 0.0
Glassing 43.0 3.0 1 129.0 1.80 1.20 1.10 23 39 16 4086.7 129.0 200 0.4 10320.0 0 116 1 0
Wall 2.3 3.0 1 6.9 2.00 1.20 1.10 23 39 16 242.9 0 150 1 0
Glass blocks wall 7.5 2.5 1 18.8 2.00 1.20 1.10 23 39 16 660.0
Sum 5.0 10.3 0 0.00 15.31

THIRD FLOOR
Doors 0.9 2.1 3 5.7 3.00 1.20 1.20 23 39 16 326.6
Window 16.5 3.0 1 49.5 1.80 1.20 1.10 23 39 16 1568.2 49.5 200 0.4 3960.0 0 116 1 0
Wall 12.5 4.1 1 51.6 2.00 1.20 1.10 23 39 16 1817.2
Roof
Sum 3.7 4.0 0 0.00 7.67
SubTotal, Heat Gains-2, kW 91.3
TOTAL, Heat Gains, kW 152.7
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2. არსებული სისტემების ოპტიმიზაცია
შენობა არის დაყოფილი რამდენიმე სისტემად, რომელთა მუ-

შაობა არ არის სინქრონიზებული. ყველაზე დიდი მოცულო-

ბა აქვს მთავარ დარბაზს, სადაც ამჟამად არ ფუნქციონირებს 

არანაირი ტექნიკური სისტემა. გარდა ამისა, ძველი სისტემის 

ჰაერსადენების კონსერვაცია არ არის გაკეთებული, ჰაერსადე-

ნებიდან ჩახსნილია ვენტილატორები, დამპერები და ა. შ. ჰაერ-

სადენის ბოლოები ღიაა, ამ და სხვა გზებით (კარების, ფანჯრე-

ბის მდგომარეობის და ა. შ.) ხდება ჰაერის მოძრაობა გარეთ 

ან შიგნით.

საცდელი გაზომვების დროს ამ ჰაერის მილებში დაფიქსირდა 

საშუალო სიჩქარე 0,72 მ/წმ.

თუ გადავითვლით ამ პარამეტრს, საათში 725 მ3 ჰაერი შემოაღ-

წევს შენობაში და იკარგება შენობიდან. ენერგიაში გადათვლი-

სას მხოლოდ ამ ერთი ასეთი ჰაერსადენიდან ვღე ბუ ლობთ: 

Qi=0,28*Gi*C*(Tp-Ti)*k = 4,7 კვტ დანაკარგს, რომელიც ქარი-

ან ამინდში შეიძლება მოიმატოს 2-3 ჯერ.

მომავალში ამ დარბაზში შეიძლება მოეწყოს მოდინებით- 

გამწოვი ვენტილაციის სისტემა გათბობა-გაგრილების ფუნქცი-

ით, რეკუპერაციის პრინციპის გამოყენებით.

ძველი ჰაერსადენების ზომები და მათთვის არსებული ღიო-

ბების ზომები საკმარისი იქნება ახალი სისტემის მოსაწყობად, 

პრინციპი დარჩება იგივე, ხოლო ენერგოეფექტურობა მინიმუმ 

2-ჯერ მეტი.

იმავე მიზეზით მოქმედი სისტემების ჰაერსადენებში უნდა ჩა-

მონტაჟდეს სარქველები აქტუატორებით, რომლებიც ავტომა-

ტურად დაიხურება სისტემის გამორთვისას, ჰაერის გადადინება 

აღარ მოხდება სათავსში და უკან და ამით დაიზოგება ენერგია.

ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად არსებულ მოქმედ 

სისტემებში ვენტილატორების ძრავების რეგულაციისათვის 

შეიძლება გამოყენებული იყოს სიხშირული ინვერტორები. 

მართვის სიგნალი ამ სიხშირულ ინვერტორებზე უნდა მოვი-

დეს სათავსებში განთავსებული CO2 ან VOC სენსორებიდან 

(Demand controlled ventilation). ამ შემთხვევაში ვენტილაციის 

წარმადობა იქნება დამოკიდებული სათავსების დატვირთვაზე 

და მიაწვდის ზუსტად იმ რაოდენობის ჰაერს, რაც აუცილებე-

ლია სანიტარული ნორმებით. როგორც მსოფლიო პრაქტიკა 

გვიჩვენებს, ასეთი მეთოდი იძლევა 20-35% ენერგიის ეკონო-

მიას. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ გაშვების დროს არ ხდება 

ძრავის მექანიკური და ელექტრული გადატვირთვა, რომელიც 

ჩვეულებრივ შეადგენს 5-7 ჯერადს, ძრავის ექსპლუატაციის პე-

რიოდი იზრდება 1,5-2-ჯერ.

ენერგიის დაზოგვამ ინვერტორების გამოყენებით შეიძლე-

ბა მიაღწიოს 45%-ს. ჩვენი გათვლებით, მივიღებთ დანაზოგს 

20%-ით, თუმცა პრაქტიკაში ეს შეიძლება იყოს 40%-მდე. ამ-

რიგად, ვენტილაციის ერთეულისთვის, რომელსაც აქვს, მაგა-

ლითად, 3 კვტ სიმძლავრე და მოქმედებს წელიწადში 10 თვე, 

ენერგიის დაზოგვის ოდენობა 1 წლისთვის იქნება:

3,0კვტ*10საათი*297დღე*0,2 = 1782 კვტ/საათი, რაც უდრის 

1782*0,175ლარი = 311 ლარის ეკონომიას.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ასეთი ინვერტორის ფასი 500-600 

ლარია, ეს ინვესტიცია 2 წელიწადში იქნება დაფარული და შე-

მდეგი წლები მოიტანს მოგებას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად 

მცირდება ხმაურის დონეც, რაც დამატებით კომფორტს უქმნის 

მომხმარებელს.

იმაზე, თუ რამდენად სწორად იქნება ეს სისტემა აწყობილი 

და დაპროგრამებული, იქნება დამოკიდებული მისი ეფექტური 

მუშაობა. კერძოდ, აღნიშნული განპირობებულია სენსორების 

სწორ შერჩევასა და განაწილებაზე.

აქ არის ჩამოყალიბებული რამდენიმე მარტივი 

წესი, რომ სწორად იყოს შერჩეული სენსორის 

გამოყენება:

1. თუ ადამიანი სივრცეში ჰაერის დაბინძურების მთავარი 

წყაროა, CO2 კონცენტრაცია არის შესაფერისი საცნობარო 

ცვლადი საჰაერო დამუშავების სისტემის მოთხოვნის კონ-

ტროლირებადი ოპერაციისთვის. იდეალურ პროგრამაში 

შედის მუზეუმები, თეატრები, ლექციების დარბაზები, კინო-

თეატრები და ღია გეგმის ოფისები.

ფოტო 1 ფოტო 2

ფოტო 3. ანენომეტრის 

მაჩვენებელი

ფოტო 4. ჰაერის მოდინებით 

დანადგარი ე. წ. AHU-ს (Air 

Handling Unit) სითბოს აღდგენით

ფოტო 5. საჰაერო 

დამპერი აქტივატორით

ფოტო 6. მოთხოვნა კონტროლირებადი 

სავენტილაციო სქემა

2. თამბაქოს მოწევა შეიძლება აღმოაჩინონ მხოლოდ VOC 

სენ სო რე ბის საშუალებით.

3. თუ ამ ორი წყაროდან არცერთი დომინანტი არ არის, ორი-

ვე ცვლადი უნდა შეფასდეს. სენსორი, რომელიც გაზომავს 

უფრო მეტ მოთხოვნილებას, განსაზღვრავს გარე ჰაერის 

მიღებას.

4. თუ ჰაერი მნიშვნელოვნად დაბინძურებულია ოთახში არ-

სებული მასალების გამონაბოლქვით, მაშინ საჭიროა საბა-

ზო დატვირთვა, როგორც მოკლევადიანი, ისე მუდმივი. ეს 

ამცირებს გადაწყვეტის ეკონომიკის ეფექტურობას. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ამ ტიპის დაბინძურების წყაროების მინი-

მუმამდე შემცირება.

5. ოთახის ან სადინარის სენსორები, IAQ (შიდა ჰაერის ხა-

რისხი) შეიძლება შეფასდეს როგორც თავად ოთახში, ან 

ექსტ რაქტის საჰაერო სადი ნარში.

 › ოთახის სენსორები საშუალებას აძლევს ქარხნის მთლი-

ანად გამორთვას, ასე რომ შესაძლებელია ენერგიის 

მაქსიმალური დაზოგვა. მათ ასევე შეუძლიათ პოზიციო-

ნირება, რომ უშუალოდ აღმოაჩინონ დაბინძურების ძი-

რითადი წყაროები.

 › სადინარში სენსორები ყველაზე ხშირად გამოიყენება 

VAV სისტემებში. ისინი აღრიცხავენ IAQ-ის საშუალო 

მნიშვნელობას.

6. სენსორების რაოდენობა: 400 მ2-მდე მარტივი გეომეტრიის 

ფართებისთვის საკმარისია ერთი სენსორი.

სენსორების გამოყენება სათავსის დანიშნულების მიხედვით 

ნაჩვენებია ცხრილში #3.

ერთადერთი ცენტრალური კლიმატიზაციის სისტემა დაყენებუ-

ლია საბილიარდოში შენობის ცოკოლის სართულზე. ის არის 

აწყობილი კლასიკური სქემით: ჩილერი+გათბობის ქვაბი+ცენ-

ტრალური სავენტილაციო დანადგარი+კასეტური ფენკოილები.

ჩილერის სწორ მონტაჟზე ბევრად არის დამოკიდებული მისი 

გამართული და ეფექტური მუშაობა. კერძოდ, ვინაიდან არსე-

ბული ჩილერის მუშაობის პრინციპი არის ზედმეტი ენერგიის 

გაცვლა გარე სივრცესთან, ჰაერცვლა უნდა ხდებოდეს შეფერ-

ხე ბის გარეშე, ამისათვის ყველა მწარმოებელს მონტაჟის სა-

ხელმძღვანელოში მითითებული აქვს მინიმალური დაშორება 

კედლებამდე, ჭერამდე და ა. შ.

ეს ორივე შეზღუდვა დარღვეულია არსებული სისტემის მონტა-

ჟის დროს. შედეგად, ჩილერის მუშაობის ენერგოეფექტურობა 

უფრო დაბალია, ვიდრე მწარმოებელს აქვს გათვლილი და ამ 

აგრეგატის საშუალებები ვერ გამოიყენება სათანადოდ.

გარდა ამისა, არასწორად მუშაობის გამო, არის აგრეგატის და-

ზიანების დიდი ალბათობა.

ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად ფენკოილების მა-

რთვისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული 3-სვლიანი სარ-

ქველები.
ფოტო 7. სენსორების ტიპები
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ფოტო 9. ჭერამდე სიმაღლეც ლიმიტირებულია.
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ფოტო 8. A, B უნდა იყოს მინიმუმ 1 მეტრი. 
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არსებულ სისტემებში გათბობის პანელური რადიატორები 

გათბობის ქსელზე მიერთებულია მარეგულირებელი ელემე-

ნტების გარეშე.

რადიატორებზე თერმოსტატების დაყენებით შეიძლება იყოს 

მიღწეული ენერგიის მნიშვნელოვანი ეკონომია.

ელექტრონული თერმოსტატების გამოყენებით შესაძლებელია 

კიდევ უფრო მაღალი ენერგოეფექტურობის მიღწევა. ამ შემ-

თხვევაში რეგულირება ხდება დისტანციურად და გათბობის 

სისტემის გადაყვანა ღამის რეჟიმში შეიძლება ცენტრალიზებუ-

ლად.

მობილური ტელეფონით სამართავად საჭიროა მხოლოდ შე-

საბამისი მწარმოებლის აპლიკაციის ჩატვირთვა. მართვის და 

კონტ რო ლის ასეთი სისტემა გამართლებულია საშუალო და 

დიდ სისტემებში, ასევე იქ, სადაც კაბინეტები და ოფისები პრი-

ვატულია და იკეტება პატრონის არყოფნის შემთხვევაში.

შენობაში სათავსების უმეტესობა გრილდება სპლიტ კონდიცი-

ონერებით. სპლიტ კონდიციონერი წარმოადგენს მინი-თბურ 

ტუმბოს, რომელიც მუშაობს ორივე რეჟიმში: გაგრილებასა და 

გათბობაზე. ამ რეჟიმებში მას სხვადასხვა მარგი ქმედების კო-

ეფიციენტი აქვს. ზოგადად გაგრილებაზე მარგი ქმედების კოე-

ფიციენტი არის EER=2,5 (Energy Efficiency Raiting), გათბობაზე 

კი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (Coefficient Of Performance) 

COP=2,2. ეს კოეფიციენტები საშუალოა და მწარმოებლები მარ-

კეტინგული მიზნებით აფიქსირებენ მაქსიმალურს. რეალურად 

ეს კოეფიციენტი მიიღწევა იდეალურ პირობებში – კერძოდ, გა-

გრილების რეჟიმში მუშაობისას იდეალური პირობებია: ჰაერის 

ტემპერატურა 25-28°C, გარე ბლოკი დაშორებულია კედლიდან 

მინიმუმ 15 სანტიმეტრით, მას არ ხვდება პირდაპირი მზის სხივი, 

ჰაერცვლა ხორციელდება გარე დაბრკოლების გარეშე (წინ არ 

არის ტოტები, კედელი და ა. შ.), გარე და შიდა ბლოკების რადი-

ატორები არის სუფთა.

გათბობის რეჟიმში იდეალური პირობებია: ჰაერის ტემპერატუ-

რა 8°C, ტენიანობა 40-50%. უნდა აღინიშნოს, რომ ტემპერატუ-

რის კლებისთანავე მარგი ქმედების კოეფიციენტი კლებულობს 

და ხდება მინიმალური, -15-20°C ყინვის დროს.

ამ პერიოდში სპლიტ კონდიციონერისა და ჩვეულებრივი 

ელექტროგამათბობლის გამოყენების ეფექტურობა ტოლია 

ენერგოეფექტურობის კუთხით. მაღალი ტენიანობა 0°C ტემპე-

რატურასთან ახლოს იწვევს კონდიციონერის გარე ბლოკის 

ყინულით დაფარვას, კონდიციონერის ავტომატიკა გადადის 

ლღობის რეჟიმში და ასე მუშაობს 4-5 წუთი, შემდეგ ისევ უბ-

რუნდება გათბობის რეჟიმს.

ამიტომ რეალური მარგი ქმედების კოეფიციენტი ამ შემთხვე-

ვაშიც შემცირებულია და როგორც გაგრილების შემთხვევაში, 

თბომცვლელები უნდა იყოს სუფთა.

ბოლო პირობაზე ბევრად არის დამოკიდებული კონდიციონე-

რის მუშაობის ენერგოეფექტურობა.

ქვემოთ მოყვანილია 5 ძირითადი წესი სპლიტსისტემების გა-

მარ თუ ლად მუშაობისათვის:

 • თერმოსტატი უნდა იყოს სწორად დაპროგრამებული, მას 

შეუძლია აიძულოს სისტემა, ხშირად ჩაირთოს და გამოი-

რთოს, გაახანგრძლივოს მუშაობის დრო, რაც უარყოფითად 

აისახება სახლის ტემპერატურაზე.

 • მაქსიმალურად უნდა იყოს გაზრდილი ჰაერის ნაკადი თქვე-

ნი ჰაერის კონდენსატორის გარშემო. მცენარეები, ხეების 

ტოტები და ყველაფერი, რაც ხელს უშლის ჰაერის ნაკადს, 

უნდა იყოს მინიმუმ 2 მეტრით დაშორებული გარე ბლოკე-

ბისაგან. მაქსიმალური ეფექტურობისთვის ჰაერის ნაკადი 

უნდა იყოს ნომინალური.

 • ჰაერის მაქსიმალური ნაკადი ნიშნავს მაქსიმალურ ეფექტუ-

რობას, ამიტომ გაბიდნულ ფილტრს შეუძლია არა მხოლოდ 

გააუარესოს შიდა ჰაერის ხარისხი, არამედ შეამციროს ჰაე-

რის ნაკადი და გაზარდოს დატვირთვა კონდიციონერზე.

 • დააყენეთ თერმოსტატი გონივრულ ტემპერატურაზე. დაბალ 

ტემპერატურაზე დაყენებული თერმოსტატი არ ნიშნავს იმას, 

რომ უფრო სწრაფად აგრილდება. თქვენი კონდიციონერი 

უბრალოდ მეტხანს იმუშავებს, რაც ავტომატურად კომუნა-

ლური გადასახადების ზრდას გამოიწვევს.

 • წელიწადში მინიმუმ ორჯერ უნდა ჩატარდეს სეზონური სა-

მუშაოები, უნდა შემოწმდეს ფრეონის წნევა სისტემაში, გაი-

რეცხოს გარე ბლოკი და გაიწმინდოს შიდა ბლოკის ფილტ-

რი.

3. განათება
კიდევ ერთი გზა შენობის ენერგოეფექტურობის ასამაღლებ-

ლად არის ტექნიკურად მოძველებული სანათების მაგივრად 

თანამედროვე განათების სისტემების მონტაჟი, განათების თა-

ნამედროვე მართვის და მონიტორინგის სისტემების მოწყობა. 

ენერგიის დაზოგვის უკვე განხორციელებული პროგრამები, 

რომელიც მოიცავს შენობებში ენერგიის დაზოგვას LED ნათუ-

რების გამოყენებით, აჩვენებს მნიშვნელოვან შედეგებს.

მაგალითად, LED ნათურების ენერგოეფექტურობა ორჯერ მე-

ტია, ვიდრე ფლუორესცენტური ნათურების და 10-ჯერ მეტი, ვი-

დრე ვარვარების ნათურების. ასევე LED ნათურები ხასიათდება 

ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდით 50 ათას საათამდე.

მაღალი საიმედოობის გათვალისწინებით, LED ნათურებმა შე-

იძლება მნიშვნელოვნად შეამცირონ როგორც შენობის საოპე-

რაციო, ასევე განათების ელემენტების ჩანაცვლებისთვის შრო-

მის ხარჯები, განსაკუთრებით ეს ეხება მთავარ დარბაზს, სადაც 

სანათების შეცვლა რთულია და საჭიროებს სპეციალურ მაღალ 

გასაშლელ კიბეს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია LED ნათურების თვისებები, რამაც აქ-

ცია ისინი ყველაზე ეკონომიური განათების წყაროდ:

 • ნათების მაღალი მაჩვენებელი (100-150 ლუმენი/ვატი);

 • დაბალი ენერგიის მოხმარება (ერთეული ვატი);

 • განათების მოწყობილობების ეფექტურობის მაღალი პა-

რამეტრები და განათების ინსტალაციებში მანათობელი ნა-

კადის გამოყენება;

 • მცირე ზომები;

 • მაღალი გამძლეობა (10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში 

უწყვეტი ოპერირება);

 • შუქის ნაკადის პულსაციის არარსებობა;

 • სხვადასხვა სპექტრალური შემადგენლობის განათების შე-

საძლებლობა;

 • განათების ინსტალაციების უსაფრთხოების ფაქტორების შე-

მცირების შესაძლებლობა მახასიათებლების სტაბილურო-

ბისა და მომსახურების მაღალი დონის გამო;

 • მაღალი გამძლეობა გარე ფაქტორებზე (ტემპერატურა, ვი-

ბრაცია, ტენიანობა);

 • უსაფრთხოება;

 • მართვის მაღალი ხარისხი (მრავალი დონის განათების კო-

ნტროლის სისტემების შექმნის შესაძლებლობა – დიმირება 

და ა. შ.). მოცემულ შენობაში ელექტროენერგიის დასაზოგად 

ეტაპობრივად უნდა ჩანაცვლდეს ძველი ტიპის ნათურები 

LED ნათურებით, დერეფნებში დამონტაჟდეს მოძრაობის 

დეტექტორები და განათება იმართებოდეს სენსორებით. 

გარდა ამისა, ოთახებში შესაძლებელია სპეციალური სენ-

სორების დამონტაჟება, რომლებიც გათიშავენ განათებას იმ 

შემთხვევაში, თუ სივრცეში არ ხდება მოძრაობა 20-30 წუ-

თის განმავლობაში.

ფოტო 11. ელექტრონული 

თერმოსტატი, მართვადი 

მობილური ტელეფონით

Valve

Thermostat

Valve 
controls 
the flow of 
water

ფოტო 10. მექანიკური 

თერმოსტატი
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დანართი 7. საუკეთესო გამოყენების პირობები
ავტორი: IDEA CITY

თბილისი 2019.

სარჩევი

 • იდეოლოგია

 • კონცეფცია

 • #CHESSTALKS

 • კაფე

 • ბოლდერინგის დარბაზი

 • გარე საცოცი კედელი

 • მზის პანელები

 • საბოლოო პროდუქტი

1. იდეოლოგია

მნიშვნელოვანია როგორც შენობის არქიტექტურის ისტორიუ-

ლი ღირებულების შენარჩუნება, ისე შენობის თავდაპირველი 

იერსახის აღდგენა. სწორედ ეს არქიტექტურული ღირებულება 

მოიზიდავს საზოგადოებას და მოგვცემს კონკრეტული ეკონო-

მიკური გამოყენების შესაძლებლობებს.

არქიტექტურულ ღირებულებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია 

შენობის ისტორიული ღირებულების, მისი როგორც გამარ-

ჯვებებისა და მიღწევების სიმბოლოს შენარჩუნება. მთლიანი 

სივრცე მაქსიმალურად მორგებული უნდა იყოს ჭადრაკის ფე-

დერაციისა და ალპური კლუბის სრულფასოვან ფუნქციონი-

რებაზე. ნებისმიერი ეკონომიკური სარგებლის მიღება მიზნად 

უნდა ისახავდეს ისტორიული ფუნქციების შენარჩუნებასა და 

განვითარებაზე ზრუნვას.

შენობის ნაწილმა, დღევანდელ რეალობაში დაკარგა ის ფუნ-

ქციები, რომლებიც ისტორიულად იყო განსაზღვრული ჭადრა-

კისა თუ ალპური კლუბის საქმიანობისთვის. მნიშვნელოვანია, 

შენობის ასეთი ნაწილები დაიტვირთოს ფუნქციებით, რომლე-

ბიც იდეოლოგიურად თანხვედრაში იქნება ამ ორი სპორტის 

ინტელექტუალურ ხასიათთან და ამასთანავე დამატებით ფინა-

ნსურ სარგებელს მოუტანს სასახლეს.

ძეგლის კონსერვაციისა და მისი თავდაპირველი ფუნქციური 

დატვირთვის გარდა, გამოწვევად რჩება შენობის ტურისტული 

პოტენციალის წინ წამოწევა, რაც დადებითად აისახება შენო-

ბის ეკონომიკურ სტაბილურობაზე.

2. კონცეფცია

იდეოლოგიიდან გამომდინარე, შენობა ისტორიული ფუნქცი-

ის შენარჩუნებასთან ერთად სასურველია, დამატებით დაიტ-

ვირთოს ახალი ფუნქციები:

 • #CHESSTALKS;

 • თემატური კაფე-მუზეუმი;

 • ბოლდერინგის დარბაზი;

 • გარე საცოცი კედელი;

 • მზის პანელები.

შენობის ამ ფუნქციებით დატვირთვა მიზნად ისახავს მისი 

ისტორიული ფუნქციის – როგორც ღია, სოციალური სივრცის 

აღდგენას, ცნობადობის გაზრდას, ეკონომიკურ მდგრადობას 

და სტაბილურ განვითარებას.

 

3. #CHESSTALKS
გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი დარბაზის თავდაპირველი 

ფუნქციის საჭიროება აღარ არსებობს, იგი თითქმის გამოუყე-

ნებელია. სასურველია, მან შეიძინოს ახალი შინაარსობრივი 

დატვირთვა, რომელიც არ შელახავს შენობის ისტორიულ იერ-

სა ხეს.

სასურველია, მთავარი დარბაზი დაიტვირთოს დამატებით 

ახალი ფუნქციით, რომელსაც კავშირი ექნება შენობის თავდა-

პირველ კონცეფციასთან: სპორტულ გამარჯვებასთან, ინტე-

ლექტთან და აზროვნებასთან. პირვანდელი იერსახის აღდგენა 

მთავარ დარბაზს გახდის უნიკალურს და მისცემს კონკურე-

ნტულ უპირატესობას სხვა მსგავსი ფუნქციის სივრცეებთან მი-

მართებით ქალაქის ამ ნაწილში.

სასურველია, მთავარი დარბაზი დაიტვირთოს TEDX-ის მსგა-

ვსი ორგანიზაციების ღონისძიებებით, რომელთა მიზანია 

საჯარო გამოსვლების მეშვეობით ცოდნის, გამოცდილები-

სა და მოტივაციის გაზიარება. ეს მოიზიდავს ინტელექტუა-

ლურ საზოგადოებას და შექმნის როგორც ფინანსურ სარგე-

ბელს, ასევე ხაზს გაუსვამს შენობის თავდაპირველ, როგორც 

საგანმანათლებლო- ინტელექტუალური სივრცის ფუნქციას.

4. მთავარი დარბაზის ადაპტაციის მიზნები და ფუნქციები:

ისტორიული ფუნქციის შენარჩუნება: სასურველია, მთავარი 

დარბაზი, პირველ რიგში, ემსახურებოდეს საერთაშორისო 

მნიშვნელობის მქონე საჭადრაკო ტურნირებს.

კომერციული შესაძლებლობა: მთავარი დარბაზის ახალი ფუნ-

ქციით დატვირთვა გააჩენს დამატებით შემოსავლის წყაროს 

შენობის მოსარგებლეებისთვის. ამასთან მნიშვნელოვნად წა-

ახალისებს კაფეს დატვირთულობას.

ცნობადობის გაზრდა: ფუნქცია, თავისი არსიდან გამომდინარე, 

შენობის ინტელექტუალურ ხასიათს უფრო მეტად ცნობადს გახ-

დის. საჯარო გამოსვლებს დამატებით ესაჭიროება მასზე მორ-

გებული ტექნიკური აღჭურვილობა.

5. თემატური კაფე-მუზეუმი

სასურველია, ჭადრაკის სასახლის კაფე გახდეს უცხოელი და 

ადგილობრივი მნახველების თავშეყრისა და შეხვედრების 

ადგილი.

სასურველია, კაფე მოეწყოს შენობის იმ ნაწილში, რომელშიც 

იგი თავდაპირველად იყო გათვალისწინებული და დამატებით 

შეითავსოს შემდეგი ფუნქციები:

 • სპეციალიზებული ლიტერატურა 

კაფე მომხმარებელს შესთავაზებს თემატურ ლიტერატურას 

ჭადრაკისა და ალპინიზმის შესახებ, რომელიც განთავსებუ-

ლი იქნება დასაჯდომ სივრცეში;

 • სამუზეუმო სივრცე 

სამუზეუმო სივრცე მოეწყობა დამოუკიდებელ ოთახში, 

სადაც განთავსდება ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუ-

ბის საკუთრებაში არსებული ისტორიული ღირებულების 

მქონე ყველა მასალა: ჯილდოები, ფოტოები, აუდიო და 

ვიდეოჩანაწერები და სხვა;

 • სავაჭრო სივრცე 

სავაჭრო სივრცე მოეწყობა სამუზეუმო ნაწილში, სადაც მო-

მხმარებლებს ექნებათ შესაძლებლობა, შეიძინონ სუვენი-

რები, ჭადრაკისა და ალპური სპორტისთვის სპეციალიზებუ-

ლი ნივთები: ჭადრაკის დაფები, მთამსვლელთა ეკიპირება, 

წიგნები და სხვა;

 • კვებითი მომსახურება 

შენობაში არსებული მთავარი დარბაზის ახალი ფუნქციით 

დატვირთვისთვის აუცილებელია კვებითი მომსახურების 

სერვისის შეთავაზება. კაფეს მიერ ამ სერვისის შეთავსება, 

შესაძლებლობას მისცემს მას, მოიზიდოს მომხმარებლები 

მთავარი დარბაზის მნახველების სახით;

 • თემატური ვიდეოჩვენებები 

თემატური ვიდეოჩვენებების ორგანიზება ალპური კლუ-

ბისა და ჭადრაკის ფედერაციის მიერ ხელს შეუწყობს მისი 

ცნობადობის გაზრდას და ახალ მომხმარებლებთან მეტი 

კომუნიკაციის საშუალებას;

 • ვიზიტორთა ცენტრი 

უცხოელ და ადგილობრივ მნახველებს მისცემს შესაძლებ-

ლობას, მიიღონ ინფორმაცია მათთვის საჭირო საკითხებზე: 

მოიძიონ სამთო-საფეხმავლო მარშრუტები ან/და სამთო 

გამყოლები;
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6. ბოლდერინგის დარბაზი
შენობის დაგეგმარების დროს ჩვენს ქვეყანაში ბოლდერინგი 

ჯერ კიდევ არ იყო პოპულარული სპორტის მიმართულება, 

რის გამოც არ მოხდა თავდაპირველად შენობაში მისი გათვა-

ლისწინება. ალპური კლუბის ფუნქციონირებისთვის აუცილე-

ბელია შენობაში მოწყობილი ბოლდერინგის დარბაზის გაფა-

რთოება.

ბოლდერინგის დარბაზის ამჟამინდელი მდგომაროება ვერ აკ-

მაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნებს, შესაბამისად მისი 

გააქტიურებისთვის საჭიროა: კედლისა და სამაგრების, უსაფრ-

თხოების მექანიზმებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის რემოდე-

ლირება.

ბოლდერინგის დარბაზის მიზნები და ფუნქციები:

 • ფინანსების მოზიდვა 

ბოლდერინგის დარბაზი, გარე საცოც კედელთან ერთად 

შექმნის სტაბილურ შემოსავალს ალპური კლუბისთვის.

 • ფუნქციის გაძლიერება 

ბოლდერინგის დარბაზი გაზრდის ცნობადობას ალპური 

კლუბის შესახებ და გააძლიერებს შენობაში მის ისტორიულ 

ფუნქციას.

7. გარე საცოცი კედელი

იდეა გულისხმობს ვერის ბაღში, ჭადრაკის სასახლის სიახლო-

ვეს, IFSC-ის სტანდარტის, სწრაფი და რთული ცოცვისთვის 

გათვალისწინებული გარე საცოცი კედლის განთავსებას.

კონსტრუქციის დიზაინი შესაძლოა ასოცირდებოდეს ლაზიერის 

ფიგურასთან, რომელიც ჭადრაკის სასახლის დეკორში გამოყე-

ნებული ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა და უკავშირდება ნონა 

გაფრინდაშვილის გამარჯვებებს.

საცოცი კედელი შესაძლებელია იყოს დროებითი კონსტრუქ-

ცია, რომელიც წინააღმდეგობაში არ მოვა ვერის ბაღის ძეგლის 

სტატუსთან.

გარე საცოცი კედლის მიზანი და ფუნქცია:

 • ცნობადობის გაზრდა – ისევე, როგორც ჭადრაკისა და ალ-

პინიზმის კავშირი, საცოცი კედლის თემატური დიზაინიც 

უპრეცედენტოა მსოფლიო მასშტაბით. სწორედ ამან უნდა 

გამოიწვიოს საერთაშორისო მედიისა და ამ ორი სპორტის 

მიმდინარეობით გატაცებულ ადამიანთა დაინტერესება, რაც 

მოიზიდავს უცხოელ მნახველებს და ხელს შეუწყობს შენო-

ბის ეკონომიკურ მდგრადობას.

 • IFSC-ის სტანდარტი – გარე საცოცი კედელი უნდა აკმაყოფი-

ლებდეს IFSC-ის სტანდარტებს, რომელიც შესაძლებლობას 

მისცემს ადგილობრივ სპორტსმენებს, მოემზადონ საერთა-

შორისო შეჯიბრებებისთვის და ამასთანავე უმასპინძლებს 

საერთაშორისო დონის ტურნირებს, რაც გაზრდის ქვეყნისა 

და ჭადრაკის სასახლის ცნობადობას.

 • მარკერი – საცოცი კედელი უნდა იყოს 16-18 მეტრის სი-

მაღლის (IFSC-ის სტანდარტი). სიმაღლე და დიზაინი მას 

მისცემს მარკერის ფუნქციას, ჭადრაკის სასახლისა და ვერის 

ბაღის ადგილმდებარეობის ხაზგასასმელად. ამ ფუნქციის 

ღამით შესანარჩუნებლად შესაძლებელია კონსტრუქციის 

განათება.

 • სწორედ ეს ფუნქციები გააჩენს მიზიდულობას და გაზრდის 

ინტერესს ჭადრაკის სასახლის და ალპური კლუბის მიმართ. 

ხოლო მნახველების რაოდენობის გაზრდა ხელს შეუწყობს 

კაფესა და ბოლდერინგის დარბაზის დატვირთვასაც.

8. მზის პანელები
არსებობს შესაძლებლობა, რომ შენობის არქიტექტურული იერ-

სახის შეცვლის გარეშე, გავაჩინოთ ახალი შემოსავლის წყარო.

შენობის სახურავზე შესაძლებელია თეთრი და შავი მზის პანე-

ლები განვალაგოთ ჭადრაკისებურად, რაც გაზრდის შენობის 

ენერგოეფექტურობას.

მზის პანელების მიზანი და ფუნქცია:

 • ენერგოეფექტურობა – იქნება დამატებით ახალი შემოსა-

ვლის წყარო, რომელიც შენობას წელიწადში დაუზოგავს 

დაახლოებით 25 000 ლარამდე.

9. საბოლოო პროდუქტი

შენობის რეაბლიტაციისა და ახალი დამატებითი ფუნქციებით 

დატვირთვის შემდეგ მივიღებთ:

 • ფუნქციურად დატვირთულ, გვიან საბჭოთა მოდერნისტულ 

ძეგლს;

 • მთავარი დარბაზის ახალი ფუნქციით დატვირთვით შენობას 

შევუნარჩუნებთ ისტორიულ ღირებულებას, ამასთან შევ-

ქმნით ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს;

 • ლაზიერის ფიგურის ფორმის გარე საცოცი კედელი არსე-

ბულ გარემოს შესძენს უნიკალურ ხასიათს და გამოიწვევს 

საერთაშორისო ინტერესს საქართველოს ჭადრაკისა და 

ალპური კლუბის ისტორიული თანაარსებობის მიმართ;

 • კაფეს იდეის განხორციელება დაუბრუნებს შენობის ნაწილს 

ისტორიულ ფუნქციას და გახდება შეკრებისა და თავშეყრის 

ადგილი როგორც ჭადრაკის მოყვარულებისთვის, ასევე 

ალპური კლუბის წევრებისათვის;

 • ბოლდერინგის დარბაზის განახლება და გაფართოება გაა-

ჩენს ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და განამტკიცებს 

შენობაში ალპური კლუბის ისტორიულ ფუნქციას;
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