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ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

წერილის	ნომერი:	01-01222521407
თარიღი:	09/09/2022 	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საჯარო	სამართლის	იურიდიული	პირის	-	ქალაქ	თბილისის	
მუნიციპალიტეტის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტოში	წარდგენილი	N012223410
24-67;	 N0122234870-67;	 N0122245457-67;	 N01222451135-67	 განცხადებებით	 და	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საჯარო	 სამართლის	 იურიდიული	 პირის	 -	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტოს	ინიციატივით	მოთხოვნილია,	ქ.	თბილისის	ტერ
იტორიაზე	დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმით	დამტკიცებული	ფუნქციური	ზონის	ც
ვლილება.	აღნიშნული	საკითხები	„ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიების	გამოყენებისა	და	გა
ნაშენიანების	რეგულირების	წესების	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრე
ბულოს	2016	წლის	24	მაისის	№14-39	დადგენილების	მე-9	მუხლის	მე-9,	მე-10,	მე-12	პუნქტების	თანახმა
დ,	განხილულია	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	მიერ	და	მოწონებული	იქნა	2022	წლი
ს	8	სექტემრბის	N22.1395.1516	განკარგულებით.

„ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიების	გამოყენებისა	და	განაშენიანების	რეგულირების
წესების	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016	წლის	24	მაისის
№14-39	დადგენილების	მე-9	მუხლის	მე-12	და	მე-13	პუნქტების	შესაბამისად,	განსახილველად	გიგზავნი
თ,	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუ
ნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაო
ბაზე	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს.

დანართი:

1.	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2022	წლის	8	სექტემრბის	N22.1395.1516	გან
კარგულება-	5	ფურცელი;

2.	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილი
სის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანი
ს	თაობაზე	ქალაქ	თბილისის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	-	3	ფურცელი;

3.	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილი
სის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანი



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ს	თაობაზე	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	განმარტებითი	
ბარათი	-	3	ფურცელი;

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად
გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-	12	ფურცელი.

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი













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, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) და 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6)  სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის N01222431992 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიის ნაწილზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის 

გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება ფუნქციური ზონის ცვლილება 

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე არეალზეც, კერძოდ, N01.10.16.004.304 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი 

ზონა 6 (სზ-6) იცვლება სარეკრეაციო ზონა 2-ითა (რზ-2) და სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1).   



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305; N01.10.16.004.304-ის ნაწილზე) და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სპეციალური ზონა 1-ითა (სპეცზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-

2) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-იც (რზ-2);  

ბ) ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო უფლებამოსილების 

ფარგლებში განიხილავს N01.14.08.002.065 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო, 2022 წლის 2 

სექტემრბის N01222452843 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული განცხადებაში წარმოდგენილი 

კონფიგურაციით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გაუქმების წინააღმდეგი არ არის. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის 

მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, მუხიანი 2-ს დასახლება,  ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიის 

რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 5 სექტემბრის N01222483612 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა 

საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული 



ნაწილის - რუკის მიხედვით,  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) ძირითადი რუკის 

ზონირებით ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).  

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 

№20-105 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, ასევე, ვრცელდებოდა,  საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).     

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N72.13.12.511 საკადასტრო 

ერთეულის მიმდებრე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული 

გამწვანებული არეალი. შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული 

არეალი იხსნება N72.13.12.511 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, 

მუხიანი 2-ს დასახლება, ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.13.12.511) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიის 

რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა მისაღებია; 

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

N01.15.07.017.125) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 2 სექტემბრის N01222451857 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების  რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენა.  

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით 



დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) ვრცელდებოდა 

სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3).  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N01.15.07.017.125 საკადასტრო 

ერთეულის მიმდებრედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო 

ზონა 1 (რზ-1). შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) 

სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) იცვლება N01.15.07.017.125 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული 

მიწის ნაკვეთის მიმდებარედაც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, 

ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია  სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი 

ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 2 

სექტემბრის N16-01222452875 წერილის მიხედვით, განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1-

ის (ტზ-1) დიდი ნაწილი გავრცელებულია ფაქტობრივ ღობეებზე და აღნიშნულ ტერიტორიას არ 

გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. 

საპროექტო არეალსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-

1) არ შეესაბამება ფაქტობრივ მდგომარეობას. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021 



საკადასტრო ერთეულების ნაწილებსა და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის 

ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება 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. 



„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 

მოწონების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 

 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იწონებს „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 პროექტს, შემდეგ საკითხებზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) და 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6)  სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის N01222431992 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიის ნაწილზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის 

გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება ფუნქციური ზონის ცვლილება 

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე არეალზეც, კერძოდ, N01.10.16.004.304 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი 

ზონა 6 (სზ-6) იცვლება სარეკრეაციო ზონა 2-ითა (რზ-2) და სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1).   

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305; N01.10.16.004.304-ის ნაწილზე) და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და 



საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სპეციალური ზონა 1-ითა (სპეცზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-

2) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-იც (რზ-2);  

ბ) ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო უფლებამოსილების 

ფარგლებში განიხილავს N01.14.08.002.065 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო, 2022 წლის 2 

სექტემრბის N01222452843 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული განცხადებაში წარმოდგენილი 

კონფიგურაციით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გაუქმების წინააღმდეგი არ არის. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის 

მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, მუხიანი 2-ს დასახლება,  ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიის 

რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 5 სექტემბრის N01222483612 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა 

საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული 

ნაწილის - რუკის მიხედვით,  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) ძირითადი რუკის 

ზონირებით ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).  

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 



№20-105 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, ასევე, ვრცელდებოდა,  საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).     

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N72.13.12.511 საკადასტრო 

ერთეულის მიმდებრე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული 

გამწვანებული არეალი. შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული 

არეალი იხსნება N72.13.12.511 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, 

მუხიანი 2-ს დასახლება, ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.13.12.511) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიის 

რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა მისაღებია; 

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

N01.15.07.017.125) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 2 სექტემბრის N01222451857 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების  რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენა.  

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით 

დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) ვრცელდებოდა 

სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3).  



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N01.15.07.017.125 საკადასტრო 

ერთეულის მიმდებრედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო 

ზონა 1 (რზ-1). შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) 

სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) იცვლება N01.15.07.017.125 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული 

მიწის ნაკვეთის მიმდებარედაც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, 

ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია  სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი 

ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 2 

სექტემბრის N16-01222452875 წერილის მიხედვით, განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1-

ის (ტზ-1) დიდი ნაწილი გავრცელებულია ფაქტობრივ ღობეებზე და აღნიშნულ ტერიტორიას არ 

გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. 

საპროექტო არეალსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-

1) არ შეესაბამება ფაქტობრივ მდგომარეობას. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021 

საკადასტრო ერთეულების ნაწილებსა და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის 

ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება მისაღებია. 

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას, არ 

მოახდენს გავლენას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით 

ნაწილზე. 

გ)პროექტის ავტორ(ებ)ი: 

პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო. 

დ) პროექტის წარმდგენი: 

პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს უფროსი. 



 „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 მოწონების თაობაზე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განიხილავს შემდეგ საკითხებს:   

ა)  2022 წლის 22 აგვისტოს N01222341024-67 განცხადებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ - 

ქონების მართვის სააგენტომ მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) და საცხოვრებელი 

ზონა 6-ის (სზ-6)  სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა;  

ბ) 2022 წლის 22 აგვისტოს N0122234870-67 განცხადებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ - 

ქონების მართვის სააგენტომ მოითხოვა ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება; 

გ) 2022 წლის 2 სექტემბრის N0122245457-67 განცხადებით ხათუნა გაბუნიამ (პ/ნ:01003009908) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, მუხიანი 2-ს დასახლება, ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) გამწვანებული ტერიტორიის რუკით არსებული 

შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა;  

დ) 2022 წლის 2 სექტემბრის N01222451135-67 განცხადებით ალლა ფორჩხიძემ (პ/ნ:01009000831) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება;  

ე) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით მოთხოვნილია 

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, 

N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება.  

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.10.16.004.305) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) და საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6)  



სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

N01222431992 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიის ნაწილზე განხორციელდეს 

მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება ფუნქციური ზონის ცვლილება საპროექტო 

ტერიტორიის მიმდებარე არეალზეც, კერძოდ, N01.10.16.004.304 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) იცვლება 

სარეკრეაციო ზონა 2-ითა (რზ-2) და სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1).   

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.16.004.305; N01.10.16.004.304-ის ნაწილზე) და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სპეციალური ზონა 1-ითა (სპეცზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

სარეკრეაციო ზონა 2-იც (რზ-2);  

ბ) ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო უფლებამოსილების 

ფარგლებში განიხილავს N01.14.08.002.065 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო, 2022 წლის 2 სექტემრბის 

N01222452843 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული განცხადებაში წარმოდგენილი კონფიგურაციით 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გაუქმების წინააღმდეგი არ არის. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 3-ით (სზ-3) ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, მუხიანი 2-ს დასახლება,  ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიის რუკით არსებული 

შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 5 

სექტემბრის N01222483612 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო 

ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული 

შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებით 

დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის 

მიხედვით,  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) ძირითადი რუკის ზონირებით ვრცელდება 

საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).  

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 

დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული 

ნაწილის - რუკის მიხედვით, ასევე, ვრცელდებოდა,  საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1).     

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N72.13.12.511 საკადასტრო ერთეულის მიმდებრე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების თემატური 

რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალი. შესაბამისად, 

აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული 

შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალი იხსნება N72.13.12.511 საკადასტრო 

კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მუხიანი 

2-ს დასახლება, ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 



N72.13.12.511) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიის რუკით 

არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში, ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) 

მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 2 

სექტემბრის N01222451857 წერილის მიხედვით, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს 

მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული ტერიტორიების  რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენა.  

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით დამტკიცებული 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა 3 (რზ-3).  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში N01.15.07.017.125 საკადასტრო ერთეულის მიმდებრედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1). შესაბამისად, 

აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) იცვლება 

N01.15.07.017.125 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედაც.  

წინამდებარე დადგენილების მიღებით ზიანის ანაზღაურებაზე უფლებამოსილი მესაკუთრის 

კანონიერი უფლების აღდგენის მიზნით და ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, 

ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, 

N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია  სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 2 სექტემბრის N16-



01222452875 წერილის მიხედვით, განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) დიდი ნაწილი 

გავრცელებულია ფაქტობრივ ღობეებზე და აღნიშნულ ტერიტორიას არ გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. 

საპროექტო არეალსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) არ 

შეესაბამება ფაქტობრივ მდგომარეობას. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 

1-ით (სზ-1) ცვლილება N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021 საკადასტრო ერთეულების 

ნაწილებსა და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ 

არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით 

(სზ-1) ცვლილება მისაღებია. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 75-ე მუხლის „ბ.ა“ 

და „ე.ბ“ ქვეპუნქტებისა და „ტექნიკური რეგლამენტის-დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე-14 მუხლის 

პირველი პუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

24 მაისის №14–39 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-9 მუხლის მე-12 პუნქტის საფუძველზე, 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა: 

 

 1. მოწონებულ იქნეს „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 პროექტი, 

ამ განკარგულების დანართის შესაბამისად, შემდეგ საკითხებზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.10.16.004.305; N01.10.16.004.304-ის ნაწილზე) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე  სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სპეციალური ზონა 1-ითა 



(სპეცზ-1) და სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-იც (რზ-2);  

ბ) ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე N36-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.08.002.065) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 3-ით 

(სზ-3) ცვლილება; 

გ) ქალაქ თბილისში, მუხიანი 2-ს დასახლება,  ნეკრესის ქუჩა N43; მცხეთა, გლდანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.12.511) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიის რუკით არსებული შიდაკვარტალური (ურბანული) ფენის მოხსნა;  

დ) ქალაქ თბილისში, ოქროყანაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.125) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-

3) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.023, 

N01.20.01.126.022, N01.20.01.126.021) ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება.  

2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 

პირველ მოადგილეს (ვიცე - მერს) ირაკლი ხმალაძეს. 

3. ამ განკარგულების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია მისთვის 

განკარგულების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

 

               ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი                                                      კახა კალაძე 
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საკითხი  1 
ადგილმდებარეობა 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N01222341024-67 

მიზნობრიობა: განკარგვა 

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო  

საკადასტრო კოდი : N01.10.16.004.305, 01.10.16.004.304 და მიმდებარედ 
არსებული დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ფანასკერტელის ქუჩის მიმდებარედ 

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო  

მოთხოვნის ტექსტი: საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება სპეციალური ზონა 1 (სპცზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 
(რზ-2) -ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 219 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6), სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231046&lrId=10880#/C=44.7583986-
41.7186773@Z=21  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231046&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231046&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  1 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 31 აგვისტოს N01222431992 
წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიის ნაწილზე განხორციელდეს 
მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 
გათვალისწინებული ფენა (რზ-2). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება   

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (196კვ.მ) სპეციალური ზონა-1 (სპცზ-1) (133კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (23კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (86კვ.მ) 



საკითხი  1 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  2 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 117 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-3 (რზ-3), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: N0122234870-67 

მიზნობრიობა: განკარგვა  

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 

საკადასტრო კოდი : N01.14.08.002.065 ნაწილზე 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი N 36-ის 
მიმდებარედ 

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231027&lrId=10880#/C=44.7271122-
41.7094531@Z=22  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231027&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=231027&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  2 

საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3) (117კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (117კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2020 წლის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: 2022 წლის 2 სექტემრბის N01222452843 წერილის მიხედვით აღნიშნული ფუნქციური 
ზონის ცვლილების, განცხადებაში წარმოდგენილი კონფიგურაციით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) გაუქმების წინააღმდეგი არ 
არის. 



საკითხი  3 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 580 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: N0122245457-67 

მესაკუთრე: იზა კვიჟინაძე 

დამკვეთის ინფორმაცია: ხათუნა გაბუნია 

დაინტერესებული პირი: ხათუნა გაბუნია 

საკადასტრო კოდი : N72.13.12.511 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მუხიანი 2-ს დასახლება, ნეკრესის 
ქუჩა N 43 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235202&lrId=10880#/C=44.8451694-
41.7828884@Z=21  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235202&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235202&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  3 

ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (580კვ.მ) საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (580კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 5 სექტემრბის N01222483612 
წერილის შესაბამისად  სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის 
გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული 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  



საკითხი  3 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3)-ით; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 1662 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: N01222451135-67 

მიზნობრიობა: სამშნებლოდ განვითარება  

მესაკუთრე: ალლა ფორჩხიძე 

დამკვეთის ინფორმაცია: ალლა ფორჩხიძე 

საკადასტრო კოდი : N01.15.07.017.125 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ოქროყანა 

დაინტერესებული პირი: სალომე მაყაშვილი 

4 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235256&lrId=10880#/C=44.7689979-
41.6830055@Z=20  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235256&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235256&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  4 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 2 სექტემრბის N1222451857 
წერილით თანხმობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება  

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (1662კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (1662კვ.მ) 



საკითხი  4 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  5 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)-ით;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 226 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: Nსააგენტოს ინიციატივა 

მიზნობრიობა: გან 

საკადასტრო კოდი : N01.20.01.126.023, 01.20.01.126.022, 
01.20.01.126.021 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, გურამიშვილის ქუჩა  
N31 

დაინტერესებული პირი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
სამართლის იურიდიულმა პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220880&lrId=10880#/C=44.6756372-
41.6880199@Z=15  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220880&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=220880&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: არ საჭიროებს 

ზონირების ბალანსი საკითხი  5 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (226კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) (226კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: თანხმობა 
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