
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

 

       ____ 2022 წ.                                                                                                               ქ. თბილისი 

 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2019  წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

თანახმად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1 

შეტანილ იქნეს ცვლილება „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის 

№39-18  დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 15/03/2019, სარეგისტრაციო 

კოდი: 330090020.35.101.016587) და დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის  გრაფიკული  ნაწილი  – რუკა 

(ფუნქციური ზონები) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

მუხლი 2  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

        ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   

               საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               გიორგი  

ტყემალაძე 

 

 

  



„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019  წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის განმარტებითი ბარათი 

 

ა) პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი/ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებით 

დამტკიცებულ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის 

ცვლილება განპირობებულია შემდეგი მიზეზებით: 

წინამდებარე ცვლილების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით წარდგენილ იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომაზე და მიეცა დადებითი შეფასება: 

ა) ქალაქ თბილისში, ავჭალა 2-ის დასახლება, ვიტალი დარასელიას ქუჩა N10ე-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.36.408) მოთხოვნილია სატყეო ზონის საცხოვრებელი 

ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით შემოთავაზებული 

სატყეო ზონის მოხსნა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.36.408) ,,დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით 

დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით, 

ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1). 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ “ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებით 

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის 

მიხედვით, N72.13.36.408 საკადასტრო ერთეულზე ვრცელდება სატყეო ზონა, ასევე, 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია სატყეო ზონა.  

N72.13.36.408 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ 

გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა 2 (სზ-2). 

ფუნქციური ზონის ფრაგმენტულად ცვლილების თავიდან არიდების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება მიმდებარე 

არეალზეც, კერძოდ, N72.13.17.272; N72.13.17.299; N72.13.17.300 საკადასტრო ერთეულების 

ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. ცვლილებას ექვემდებარება 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც.  

ასევე, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში 

არსებული ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N72.13.36.408 საკადასტრო 

ერთეულის ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) კორექტირება, კერძოდ, საცხოვრებელი ზონა 2-ისა (სზ-2) და სატყეო ზონის 

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სატყეო ზონის ფენის მოხსნა. 



ქალაქ თბილისში, ავჭალა 2-ის დასახლება, ვიტალი დარასელიას ქუჩა, N10ე-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.36.408) და მიმდებარედ (საკადასტრო კოდები: 

N72.13.17.272; N72.13.17.299; N72.13.17.300 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) 

სატყეო ზონისა და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2)  სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1)  და 

საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილებისა და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

შემოთავაზებული სატყეო ზონის ფენის მოხსნის საკითხთან დაკავშირებით დადებით 

პოზიციას აფიქსირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახური 2022 წლის 20 ივლისის N18-0122201525 წერილით. 

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისიწინებით, ქალაქ 

თბილისში, ავჭალა 2-ის დასახლება, ვიტალი დარასელიას ქუჩა N10ე-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.36.408) და მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.17.272; N72.13.17.299; N72.13.17.300 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) 

სატყეო ზონისა და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2)  სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და 

საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

შემოთავაზებული სატყეო ზონის მოხსნა მისაღებია; 

ბ) ქალაქ თბილისში, ს. ჩიქოვანის ქუჩა N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.14.006.017) მოთხოვნილია საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განთავსება 

წარმოადგენს, სადაც 90 %-ს შეადგენს საცხოვრებელი ბინები, ხოლო 10 %-ს 

კომერციული/საოფისე ფართები. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 

26 ივლისის N01222072995 წერილის მიხედვით, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში 

თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის 

ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1). 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემგომ საპროექტო ტერიტორიის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.14.006.017) სამხრეთით, N01.14.14.006.071 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (2 კვ.მ) ხარვეზის სახით რჩება საცხოვრებელი ზონა 

6 (სზ-6). აღნიშნული ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.14.14.006.017 საკადასტრო ერთეულის სამხრეთით, N01.14.14.006.071 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის მცირე ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) 

სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება. 

ასევე, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში 

არსებული ტექნიკური ხარვეზის და მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების 

შემდგომ ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.14.14.006.017 

საკადასტრო ერთეულის ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო 

ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება, კერძოდ, საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება. აღნიშნული არეალი 

ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს გზას. 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 

წლის 28 ივლისის N16-01222093108 წერილის მიხედვით, აღნიშნული ცვლილებით ხდება 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გავრცელება ფაქტობრივი გზის მონაკვეთზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისიწინებით, ქალაქ თბილისში, ს. ჩიქოვანის ქუჩა N26-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.006.017) საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა 

და მიმდებარედ N01.14.14.006.071 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის 

(სზ-6) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება და  N01.14.14.006.017 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სატრანსპორტო ზონა 1-ით 

(ტზ-1) ცვლილება, ასევე, გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა მისაღებია; 

გ) ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.006.207) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, სამგორის 

რაიონში არსებული  N01.19.39.006.207 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის  ნაკვეთის 

პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

27 ივლისის N0122208703 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.006.207) სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-2) მოხსნა მისაღებია;  

დ) ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.006.208) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, სამგორის 

რაიონში არსებული  N01.19.39.006.208 მიწის  ნაკვეთის პრივატიზებას.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

27 ივლისის N0122208737 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო 

ზონა 2 (რზ-2).  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემგომ საპროექტო ტერიტორიის 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.39.006.208) სამხრეთით, ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 

(რზ-2). აღნიშნული ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 



საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.19.39.006.208 საკადასტრო ერთეულის სამხრეთით, დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის 

ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა  2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება;  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.006.208) და მიმდებარედ არსებული 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი 

ზონა 6-ითა (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა მისაღებია; 

ე) ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.39.006.206) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2)  და სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, სამგორის 

რაიონში არსებული  N01.19.39.006.206 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის  ნაკვეთის 

პრივატიზებას.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 

27 ივლისის N0122208705  წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და 

ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 

წლის 2 აგვისტოს N0122214413 წერილის შესაბამისად, განსახილველი მიწის ნაკვეთის 

კონფიგურაციის გათვალისწინებით, მისი განვითარება მიზანშეწონილია სატრანსპორტო 

ფუნქციით. ამასთან, განცხადებაში წარმოდგენილ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) გავრცელების შემთხვევაში, მიმდებარედ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებისთვის 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.39.005.064, N01.19.39.005.063, N01.19.39.005.068) ჩნდება წვდომა 

საზოგადოებრივ სივრცესთან. შესაბამისად, განსახილველ მიწის ნაკვეთზე მიზანშეწონილია 

გავრცელდეს სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1). 

ამასთან, სატრანსპორტო ქვეზონის ერთიანი ქსელის ჩამოყალიბების მიზნით, მიზანშეწონილია   

სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) გავრცელდეს საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთით, 

N01.19.39.008.034 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ 

არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და დაუკავშირდეს II მ/რ-ის ქუჩაზე არსებულ 

სატრანსპორტო ზონა 1-ს (ტზ-1). 

აგრეთვე, ფაქტობრივი მდგომარეობის ასახვის მიზნით, უნდა დაკორექტირდეს საპროექტო 

ტერიტორიის ჩრდილოეთით არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონფიგურაცია და 

გავრცელდეს ფაქტობრივ გზაზე.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,  ქალაქ თბილისში, სამგორი რაიონში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.006.206) ასევე, N01.19.39.006.205 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებლ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-

ის (რზ-2), სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1), სატრანსპორტო 

ზონა 1-ითა (ტზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას 

ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;   



ვ) ქალაქ თბილისში, რეხის I ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.16.08.007.004, N01.16.08.006.119) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს რეხის I ქუჩის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი N01.16.08.007.004;  N01.16.08.006.119) 

პრივატიზებას.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

22 ივლისის N18-01222032249 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს  გამწვანებული ტერიტორიების  რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) ფენის მოხსნა.  

ზემოაღნიშნულის გათვაისწინებით, ქალაქ თბილისში, რეხის I ქუჩის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.007.004, N01.16.08.006.119) გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.094.285) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი 

ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის  

29 ივლისის N01222102272 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 28 

მარტის N12/1/351 წერილი. აღნიშნული წერილის შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.094.285) გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მიერ მოხდა 

აღნიშნული ტერიტორიების შეფასება, რომლის მიხედვითაც წარმოდგენილია შესაბამისი 

დასკვნა.  

ზემოაღნიშნული დასკვნის მიხედვით მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.094.285) 

მდებარეობს ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, მდ. წორწორას მარცხენა შენაკადის მაღალ 

ტერასაზე, 524-523 მეტრ სიმაღლეზე. მდინარის მარცხენა ნაპირიდან დაშორებულია 11-12 

მეტრით. სიმაღლითი სხვაობა მიწის ნაკვეთსა და წყლის დონეს შორის შეადგენს 8-8.5 მეტრს. 

ტერასის ფერდობს გააჩნია დასავლეთის ექსპოზიცია და იგი დახრილია 70-75 გრადუსით. 

შესაბამისად, მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი:N01.72.14.094.285) არ მდებარეობს 

წყალდაცვითი ზონის შეზღუდვის არეალში და ჰიდროლოგიური თვალსაზღისით საშიშროება 

არ ემუქრება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.094.285) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა მისაღებია;  

თ) ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადატრო კოდი: 

N81.08.28.367, N81.08.28.311) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

27 ივლისის N0122208622 წერილის შესაბამისად, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) 

ფენა. 



საპროექტო ტერიტორიაზე ასევე ხე-ნარგავებით აქტიურად გამწვანებულ არეალზე 

გავრცელებულია გამწვანებული ტერუტორიების რუკით არსებული შიდაკვარტალური 

(ურბანული) გამწვანების ფენა. რომელიც რცება უცვლელი.  

ზემოღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მეურნეობაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადატრო კოდი: N81.08.28.367, N81.08.28.311) გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა მისაღებია; 

ი) ქალაქ თბილისში, აბაიას ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.02.014.821; N01.12.02.014.002) მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 

1 აგვისტოს N01222102499 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 

წლის 4 ივლისის N01221852316  წერილის შესაბამისად, საპროექტო ტერიტორიაზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.02.014.002) გავრცელებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) არ 

წარმოადგენს მიმდებარე ქუჩებს შორის ერთადერთ საგზაო კავშირს. 

თუმცა, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ერთიანი კონფიგურაციისა და N01.12.02.014.002 და 

N01.12.02.014.013 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებისთვის მისასვლელი გზის შენარჩუნების 

მიზნით, მიზანშეწონილია საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთ მონაკვეთში 

სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) დარჩეს უცვლელი. აგრეთვე, ვინაიდან, საპროექტო 

ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში არსებული მონაკვეთი წარმოადგენს ფაქტობრივ გზას, 

მიზანშეწონილია სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) აღნიშულ მონაკვეთზეც დარჩეს უცვლელი. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად, N01.12.02.014.011 საკადასტრო 

კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე, ხარვეზის სახით რჩება სატრანსპორტო 

ზონა 1 (ტზ-1). ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით, აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) იცვლება სარეკრეაციო 

ზონა 2-ით (რზ-2),  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, აბაიას ქუჩაზე მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.02.014.821; N01.12.02.014.011) სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;   

კ) ქალაქ თბილისში, ზაზა ფანასკერტელის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ, ქალაქი თბილისი, 

ფანასკერტელის ქუჩა N22-ის მოპირდაპირედ არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.17.008.048) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და შიდაკვარტალური (ურბანული) 

გამწვანების ფენის გავრცელება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

1 აგვისტოს N01222133389 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის (რზ-1) მოხსნა და გავრცელდეს 

შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ზაზა ფანასკერტელის ქუჩა N2-ის 

მიმდებარედ, ქალაქი თბილისი, ფანასკერტელის ქუჩა N22-ის მოპირდაპირედ არსებული მიწის 

ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.17.008.048) გამწვანებული ტერიტორიების 



რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და შიდაკვარტალური (ურბანული) 

გამწვანების ფენის გავრცელება მისაღებია.  

ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის 

მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 დ) პროექტის ავტორი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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საკითხი 1

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სატყეო ზონა (სატყეო), საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2), სატრანსპორტო ზონა-1 
(ტზ-1)-ით;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1396 კვ.მ.
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მესაკუთრე: ლელა სამქანაშვილი

დაინტერესებული პირი: ცოტნე ცაბაურაშვილი

საკადასტრო კოდი : N72.13.36.408; N72.13.17.272; N72.13.17.299; 
N72.13.17.300 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ავჭალა 2-ის დასახლება, ვიტალი 
დარასელიას ქუჩა N 10ე

განცხადების ნომერი : N0122168457-67 (01221908-67;0122195819-67)

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=215786&lrId=10880#
/C=44.8046064-41.8157321@Z=21

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=215786&lrId=10880#/C=44.8046064-41.8157321@Z=21


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი

საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (1352კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 20 ივლისის N18-0122201525 
წერილი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია : შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

სატყეო ზონა (სატყეო) (1392კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (44კვ.მ)
საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (4კვ.მ)

საკითხი 1



არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა

საკითხი 1



საკითხი 2

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1), 
სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 3202 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციით
განვითარება, სადაც 90 %-ს შეადგენს საცხოვრებელი ბინები, 
ხოლო 10 %-ს კომერციული/საოფისე ფართები.

მესაკუთრე: ამირან ფირცხელანი

დამკვეთის ინფორმაცია: მიხეილ ჯაფარიძე

დაინტერესებული პირი: მარიამ პაპუკაშვილი

საკადასტრო კოდი : N 01.14.14.006.017; N01.14.14.006.071 -ის 
ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის ქუჩა N 26

განცხადების ნომერი : N 01222033168-67 (01222071882-67)

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=222176&lrId=10880#/C=4
4.7667918-41.7148695@Z=21

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=222176&lrId=10880#/C=44.7667918-41.7148695@Z=21


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 2

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (174კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 26 ივლისის 
N01222072995 წერილი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია : თანხმობა (2022 წლის 28 ივლისის N16-01222093108 წერილი)

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (3028კვ.მ)
საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1) (2011კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (1189კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (2კვ.მ)



საკითხი 2

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 3

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 5763 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით საცხოვრებელი ზონა (სზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: პრივატიზება

მესაკუთრე: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

საკადასტრო კოდი : N 01.19.39.006.207

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სამგორის რაიონი

განცხადების ნომერი : N 01222032931-67

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220499&lrId=10
880#/C=44.8866462-41.7076709@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220499&lrId=10880#/C=44.8866462-41.7076709@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 3

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (2655კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 27 ივლისის 
N0122208703 წერილი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია : შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (3108კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (5763კვ.მ)



საკითხი 3

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 4

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 5535 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით საცხოვრებელი ზონა (სზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: პრივატიზება

მესაკუთრე: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

საკადასტრო კოდი: N01.19.39.006.208 მიმდებარედ არსებული 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილი 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, რაიონი სამგორი

განცხადების ნომერი:N 01222032849-67

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220466&lrId=10880#/C=44.8863984-
41.7071171@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220466&lrId=10880#/C=44.8863984-41.7071171@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 4

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 27 ივლისის N0122208737 წერილის
მიხედვით, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური
ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2
(რზ-2).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (5535კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (5465კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (70კვ.მ)



საკითხი 4

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 5

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა-1 
(ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 5964 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით საცხოვრებელი ზონა (სზ), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სანიტარული ზონა (სანზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: პრივატიზება

მესაკუთრე: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

საკადასტრო კოდი : N01.19.39.006.206, 01.19.39.006.205 და 
მიმდებარე ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, რაიონი სამგორი

განცხადების ნომერი:N 01222033035-67

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220554&lrId=10880#/C=44.8792123-
41.7055744@Z=16

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220554&lrId=10880#/C=44.8792123-41.7055744@Z=16


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი

საკითხი 5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 27 ივლისის N0122208705  წერილის 
მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის 
ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) 
და სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება (2022 წლის 2 აგვისტოს N0122214413 
წერილი)

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (3166კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (5269კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (2362კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (695კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (436კვ.მ)



საკითხი 5

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 6

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) ცვლილება. 
ცვლილების საერთო ფართობი: 2382 კვ.მ.

2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)

გამწვანების თემატური რუკა

17-01193383695-67

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი: N01221473717-67

მიზნობრიობა: პრივატიზება

მესაკუთრე: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

საკადასტრო კოდი: N01.16.08.007.004, 01.16.08.006.119

მისამართი: ქალაქი თბილისი, რეხის I ქუჩის მიმდებარედ

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=198934&lrId=10880#/C=44.8251149-
41.7262093@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=198934&lrId=10880#/C=44.8251149-41.7262093@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი
საკითხი 6

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (2382კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (2382კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: სამსახური, 2022 წლის 22 ივლისის N18-
01222032249 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს  გამწვანებული ტერიტორიების  რუკით არსებული 
სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) ფენის მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 



საკითხი 6

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი

ფუნქციური ზონირების რუკა



საკითხი 7

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონით (სზ) 
ცვლილების საერთო ფართობი: 353 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით საცხოვრებელი ზონა (სზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: სამშენებლოდ განვითარება 

მესაკუთრე: ვლადიმერ ვარდიაშვილი 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნარგიზა მაჭარაშვილი

დაინტერესებული პირი: ნარგიზა მაჭარაშვილი

საკადასტრო კოდი:N01.72.14.094.285

მისამართი: ქალაქი თბილისი, დიდი დიღომი

განცხადების ნომერი: N012209933-67

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=182877&lrId=10880#/C=44.7302
278-41.7926360@Z=20

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=182877&lrId=10880#/C=44.7302278-41.7926360@Z=20


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი
საკითხი 7

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (353კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის  29 ივლისის N01222102272 წერილის 
მიხედვით, სამსახური თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და მოიხსნას 
გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

საცხოვრებელი ზონა (სზ) (353კვ.მ)



საკითხი 7

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 8

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება. 
ცვლილების საერთო ფართობი: 2364 კვ.მ.
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სამრეწველო ზონა-1 (ს-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)

გამწვანების თემატური რუკა

17-01193383695-67

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 01221892837-67

მესაკუთრე: ნუგზარ ყაიბულაშვილი; ზაური ოშაყმაშვილი; კახი 
მელელაშვილი

დამკვეთის ინფორმაცია: დავით ყაიბულაშვილი

დაინტერესებული პირი: დავით ყაიბულაშვილი

საკადასტრო კოდი : N81.08.28.367, 81.08.28.311

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვარკეთილის მეურნეობა

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=213804&lrId=10880#/C=44.8959280-
41.7064369@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=213804&lrId=10880#/C=44.8959280-41.7064369@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 8

სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (2364კვ.მ)სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (2364კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 27 ივლისის N0122208622 წერილის 
შესაბამისად, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 
სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) ფენა.

საპროექტო ტერიტორიაზე ასევე ხე-ნარგავებით აქტიურად გამწვანებულ არეალზე გავრცელებულია გამწვანებული ტერუტორიების
რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების ფენა. რომელიც რცება უცვლელი. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 



საკითხი 8

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი

ფუნქციური ზონირების რუკა



საკითხი 9

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი:  235 კვ.მ. 

2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 01221823712-67

დამკვეთის ინფორმაცია: ალექსანდრე ჩიჩუა

საკადასტრო კოდი : N01.12.02.014.821, 01.12.02.014.011

მისამართი: ქალაქი თბილისი, აბაის ქუჩა N 17

დაინტერესებული პირი: გიორგი ჯანიაშვილი

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=211369&lrId=10880#/C=44.8091046-
41.7818068@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=211369&lrId=10880#/C=44.8091046-41.7818068@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 1 აგვისტოს N01222102499 წერილის 
მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის 
ცვლილება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების
სააგენტოს პოზიცია: 2022 წლის 4 ივლისის N01221852316 წერილის შესაბამისად, საპროექტო ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.02.014.002) გავრცელებული
სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) არ წარმოადგენს მიმდებარე ქუჩებს შორის ერთადერთ საგზაო კავშირს.
თუმცა, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ერთიანი კონფიგურაციისა და N01.12.02.014.002 და N01.12.02.014.013 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებისთვის
მისასვლელი გზის შენარჩუნების მიზნით, მიზანშეწონილია საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთ მონაკვეთში სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) დარჩეს
უცვლელი. აგრეთვე, ვინაიდან, საპროექტო ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში არსებული მონაკვეთი წარმოადგენს ფაქტობრივ გზას, მიზანშეწონილია
სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) აღნიშულ მონაკვეთზეც დარჩეს უცვლელი.

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (235კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (235კვ.მ)
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არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა
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ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) ცვლილება. 
ცვლილების საერთო ფართობი: 196 კვ.მ.

2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1), საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6)

გამწვანების თემატური რუკა

17-01193383695-67

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 01222031315-67

მესაკუთრე: ჯაბა ავალაშვილი

დამკვეთის ინფორმაცია: ზურაბ კირკიტაძე

დაინტერესებული პირი: ზურაბ კირკიტაძე

საკადასტრო კოდი : N01.10.17.008.048

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ზაზა ფანასკერტელის ქუჩა N2-ის 
მიმდებარედ; ფანასკერტელის ქუჩა N22-ის მოპირდაპირედ

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=219960&lrId=10880#/C=44.7681956-
41.7182731@Z=21

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=219960&lrId=10880#/C=44.7681956-41.7182731@Z=21
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სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (196კვ.მ) ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (196კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 1 აგვისტოს N01222133389 წერილის
შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში სამსახური თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული
ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის (რზ-1) მოხსნა და გავრცელდეს შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული
გამწვანებული არეალების ფენა.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება. 
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არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი

ფუნქციური ზონირების რუკა


