
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

 

ქ. თბილისი ____ 2022წ. 

 

„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 გრაფიკულ 

ნაწილ - რუკაში ცვლილება შედის შემდეგ საკითხზე: 

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.31.127; N81.02.31.128; N81.02.02.357) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

,,ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში შპს ,,ტერა I ველი’’-ის კუთვნილ 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2010 წლის 4 ივნისის 

N01/1094 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2021 წლის 29 დეკემბრის N95  განკარგულება ადგენს 

ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ცვლილებით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით, განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიღმა არსებულ ტერიტორიაზე 

ხორციელდება ზოგადი საცხოვრებელი ზონის (სზ) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება.   

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:N81.02.31.127; N81.02.31.128; N81.02.02.357) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად და მიმდებარე ტერიტორიის მცირე ნაწილზე ზოგადი საცხოვრებელი 

ზონის (სზ) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება  მისაღებია. ასევე, ცვლილებას 

ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკა. 

 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 24

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 118963 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3), სასოფლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი: N 01213123561-67 N01213123561-67 (სამსახურეობრივი ბარათი: N16-
0122208880) 

მიზნობრიობა: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება

დამკვეთის ინფორმაცია: დანიელ ამარიოს 

საკადასტრო კოდი: N81.02.31.127; N81.02.31.128; N81.02.02.357

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი

დაინტერესებული პირი: ნათია რამიშვილი

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=152979&lrId=10900#/C=44.7439081-41.6783348@Z=15

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=152979&lrId=10900#/C=44.7439081-41.6783348@Z=15


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 24

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) (14228კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (13380კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) (91343კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (1კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა (სზ) (118948კვ.მ)

სატყეო ზონა (სატყეო) (13კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (1კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (12კვ.მ)



საკითხი 24

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა


