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ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

წერილის	ნომერი:	01-01222652427
თარიღი:	22/09/2022 	

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
N01222102808-67	 (N01222361845-67)	 განცხადებებით	 (სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-01222581100);
N01221663696-67	 (N01222351113-67)	 განცხადებებით	 (სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-01222593087);
N01221752751-67	 (N01222342382-67)	 განცხადებებით	 (სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-0122259971);
N01222102968-67	(01222132038-67;	0122217116-67;	01222203185-67;	01222242532-67)	განცხადებით
(სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-01222582506);	 N01222381950-67	 (01222431865-67)	 განცხადებით
(სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-01222591801);	 N0122172998-67	 (01222153316-67)	 განცხადებით
(სამსახურებრივი	 ბარათი:	 N16-01222592911);	 N01221331120-67	 განცხადებით	 (სამსახურებრივი
ბარათი:	 N16-01222593086);	 N01221252003-67	 განცხადებით	 (სამსახურეობრივი	 ბარათი:	 N16-
01222591162);	 N0122143971-67	 (სამსახურეობრივი	 ბარათი:	 N16-01222582845);	 N012224956-67
განცხადებით	 მოთხოვნილია,	 ქ.	 თბილისის	 ტერიტორიაზე	 დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის
გენერალური	 გეგმით	 დამტკიცებული	 ფუნქციური	 ზონის	 ცვლილება.	 აღნიშნული	 საკითხები	 „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-9,	 მე-10,	 მე-12	 პუნქტების	 თანახმად,	 განხილულია	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	მიერ	და	მოწონებული	იქნა	2022	წლის	22	სექტემრბის	 N22.1475.1603
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
გიგზავნით,	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	თაობაზე	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს.

დანართი:

1.	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	2022	 წლის	 22	 სექტემრბის	 N22.1475.1603



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

განკარგულება-	13	ფურცელი;

2.	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	თაობაზე	ქალაქ	თბილისის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	-	10	ფურცელი;

3.	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	 თაობაზე	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის
განმარტებითი	ბარათი	-	10	ფურცელი;

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად
გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-	28	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, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N441 განკარგულება ადგენს 

ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 



ჩრდილოეთით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება და სამხრეთით სამრეწველო ზონა 1-ის 

(ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო არეალს მიღმა სამრეწველო ზონა 1-

ის (ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

კორექტირება მისაღებია;  

ბ) ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის 

N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.003.020; 

N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N14ბ, N12ბ, N14, 

N16-ში; ქალაქ თბილისი, გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; 

N01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N447 განკარგულება ადგენს 

ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით (სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, 

N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 



დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით 

(სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირის N64-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.12.01.005.129-ის ნაწილი; N01.12.01.005.051; N01.12.01.005.091; 

ნაკვეთი: N5/50, N5/51, N005/056) მრავალფუნქციური კომპლექსების განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 27 აპრილის N142 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N451 განკარგულება ადგენს  ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) 

ცვლილება.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და 

საპროექტო ტერიტორიის მიღმა N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო 

ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 



საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; 

N01.11.04.026.110) მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N444 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N449 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ N01.11.04.026.046 და 

N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის სახით რჩება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

ზემოაღნიშნულ საკადასტრო ერთეულების ძირითად ნაწილზე გავრცელებულია საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) და შესაბამისად აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.11.04.026.046 და 

N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზინის ცვლილების შედეგად, ხარვეზის სახით რჩება 

N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 

1 (ტზ-1). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 

საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე 

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

ცვლილება. 

ასევე, მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ დარჩენილი ტექნიკური 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) 

და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენის მოხსნა. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის 

გამზ. N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; 

N01.11.04.026.110) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ N01.11.04.026.046 და N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების 

ნაწილებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით ცვლილება, საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სატრანსპორტო 

ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების ფენის მოხსნა მისაღებია; 

ე) ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.19.004.008) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N448 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ 

ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) სამხრეთით და დასავლეთით დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). ზემოაღნიშნული ტერიტორია 

ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს ტროტუარს. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.19.19.004.008 საკადასტრო ერთეულის სამხრეთით და დასავლეთით დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისიწნებით, ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება მისაღებია; 



ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, 

ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: 

N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; 

N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; 

N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; 

N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი 

თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; 

N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; 

N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; 

N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N443 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; 

ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; 

N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; 

N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; 

N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; 

N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; 

N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; 

N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; 

N72.13.41.043) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 



საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ,,ავშნიანში’’ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.13.41.020; N72.13.41.012; N72.13.38.245; N72.13.41.009; 

N72.13.41.712; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.043; N72.13.41.042; 

N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.481; N72.13.41.055; N72.13.41.045; N72.13.41.522; 

N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.625; N72.13.41.414; 

N72.13.41.044; N72.13.41.398; N72.13.41.492) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N446 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; 

N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; 

N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; 

N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; 

N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.043) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; 

N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებლი ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიოტორიაზე „ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი 

თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა N5; N9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, 

ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.01.02.595; 

N81.01.02.580; N81.01.02.618; N81.01.02.819; N81.01.02.590; N81.01.02.880; N81.01.02.581; N81.01.02.879; 

N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N444 განკარგულება  ადგენს  ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 



მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

ტერიტორიის მიღმა, დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სარეკრეაციო 

ზონა 3-ითა (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; 

N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; 

N81.01.02.580) და მიმდებარე დაურეგისტრირებლ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად, ასევე, საპროექტი ტერიტორიის 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) 

სარეკრეაციო ზონა 3-ითა (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია;  

ი) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.13.956; N81.02.13.815; N81.02.13.957; N81.02.20.299; 

N81.02.19.245-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების 

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N442 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა, ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,  ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; 

N81.02.20.299) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 



კ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.19.859) ნაწილზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე  „ქალაქ თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისი ველის“ 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის არქიტექტურის  სამსახურის 2010 წლის  7 ივნისის N01/1107 ბრძანებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა ადგენს  ფუნქციური ზონებსა და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) ნაწილზე და მიმდებარე არეალზე ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად 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, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N441 განკარგულება ადგენს 

ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

ჩრდილოეთით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება და სამხრეთით სამრეწველო ზონა 1-ის 

(ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და 



მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო არეალს მიღმა სამრეწველო ზონა 1-

ის (ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

კორექტირება მისაღებია;  

ბ) ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის 

N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.003.020; 

N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N14ბ, N12ბ, N14, 

N16-ში; ქალაქ თბილისი, გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; 

N01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N447 განკარგულება ადგენს 

ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით (სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, 

N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით 

(სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 



აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირის N64-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.12.01.005.129-ის ნაწილი; N01.12.01.005.051; N01.12.01.005.091; 

ნაკვეთი: N5/50, N5/51, N005/056) მრავალფუნქციური კომპლექსების განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 27 აპრილის N142 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N451 განკარგულება ადგენს  ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) 

ცვლილება.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და 

საპროექტო ტერიტორიის მიღმა N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო 

ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; 

N01.11.04.026.110) მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N444 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N449 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ N01.11.04.026.046 და 

N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის სახით რჩება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

ზემოაღნიშნულ საკადასტრო ერთეულების ძირითად ნაწილზე გავრცელებულია საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) და შესაბამისად აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.11.04.026.046 და 

N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზინის ცვლილების შედეგად, ხარვეზის სახით რჩება 

N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 

1 (ტზ-1). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 

საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე 

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

ცვლილება. 

ასევე, მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ დარჩენილი ტექნიკური 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) 

და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენის მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის 

გამზ. N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; 

N01.11.04.026.110) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ N01.11.04.026.046 და N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების 

ნაწილებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით ცვლილება, საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სატრანსპორტო 

ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 



რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების ფენის მოხსნა მისაღებია; 

ე) ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.19.004.008) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N448 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ 

ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) სამხრეთით და დასავლეთით დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). ზემოაღნიშნული ტერიტორია 

ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს ტროტუარს. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.19.19.004.008 საკადასტრო ერთეულის სამხრეთით და დასავლეთით დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისიწნებით, ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება მისაღებია; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, 

ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: 

N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; 

N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; 

N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; 



N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი 

თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; 

N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; 

N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; 

N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N443 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; 

ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; 

N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; 

N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; 

N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; 

N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; 

N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; 

N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; 

N72.13.41.043) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ,,ავშნიანში’’ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.13.41.020; N72.13.41.012; N72.13.38.245; N72.13.41.009; 

N72.13.41.712; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.043; N72.13.41.042; 

N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.481; N72.13.41.055; N72.13.41.045; N72.13.41.522; 

N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.625; N72.13.41.414; 

N72.13.41.044; N72.13.41.398; N72.13.41.492) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 



ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N446 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; 

N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; 

N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; 

N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; 

N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.043) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; 

N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებლი ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიოტორიაზე „ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი 

თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა N5; N9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, 

ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.01.02.595; 

N81.01.02.580; N81.01.02.618; N81.01.02.819; N81.01.02.590; N81.01.02.880; N81.01.02.581; N81.01.02.879; 

N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის 

N444 განკარგულება  ადგენს  ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

ტერიტორიის მიღმა, დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სარეკრეაციო 

ზონა 3-ითა (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.  



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; 

N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; 

N81.01.02.580) და მიმდებარე დაურეგისტრირებლ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად, ასევე, საპროექტი ტერიტორიის 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) 

სარეკრეაციო ზონა 3-ითა (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია;  

ი) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.13.956; N81.02.13.815; N81.02.13.957; N81.02.20.299; 

N81.02.19.245-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების 

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N442 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა, ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,  ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; 

N81.02.20.299) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

კ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.19.859) ნაწილზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე  „ქალაქ თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისი ველის“ 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის არქიტექტურის  სამსახურის 2010 წლის  7 ივნისის N01/1107 ბრძანებით დამტკიცებული 



განაშენიანების რეგულირების გეგმა ადგენს  ფუნქციური ზონებსა და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) ნაწილზე და მიმდებარე არეალზე ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად 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. 

 



 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობა 

 

განკარგულება № ------ 

--------- 2020 წ. 

„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 საკითხს:   

ა) 2022 წლის 29 ივლისის N01222102808-67 (N01222361845-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი 

ბარათი: N16-01222581100) პაპუნა ლომთათიძემ (პ/ნ: 01024021329) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, 

N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; 

N01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

ბ) 2022 წლის 15 ივნისის N01221663696-67 (N01222351113-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი 

ბარათი: N16-01222593087) მედეა სანაიამ (პ/ნ: 01011016343) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, გიორგი 

გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) 

და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

გ) 2022 წლის 24 ივნისის N01221752751-67 (N01222342382-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი 

ბარათი: N16-0122259971) ოთარ ლომაიამ (პ/ნ: 01008001778) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის 

გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, 

N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

დ) 2022 წლის 29 ივლისის N01222102968-67 (01222132038-67; 0122217116-67; 01222203185-67; 

01222242532-67) განცხადებით (სამსახურებრივი ბარათი: N16-01222582506) მიხეილ ჯაფარიძემ 

(პ/ნ:01024001505) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 



ე) 2022 წლის 26 აგვისტოს N01222381950-67 (01222431865-67) განცხადებით (სამსახურებრივი ბარათი: 

N16-01222591801) გიორგი ოსეფაიშვილმა (პ/ნ: 01013020701) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-

ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

ვ) 2022 წლის 21 ივნისის N0122172998-67 (01222153316-67) განცხადებით (სამსახურებრივი ბარათი: 

N16-01222592911) დიმიტრი კუპატაძემ (პ/ნ:21001001545) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, 

"ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; 

N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; 

N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) 

და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

ზ) 2022 წლის 13 მაისის N01221331120-67 განცხადებით (სამსახურებრივი ბარათი: N16-01222593086) 

მედეა მჭედლიშვილმა(პ/ნ: 01007004768) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, 

N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; 

N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; 

N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; 

N72.13.41.402; N72.13.41.043) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის შესაბამისად; 

თ) 2022 წლის 5 მაისის N01221252003-67 განცხადებით (სამსახურეობრივი ბარათი: N16-01222591162) 

ოთარ ბეგლარიშვილმა (პ/ნ:01025015797) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; 

N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

ი) 2022 წლის 23 მაისის N0122143971-67 (სამსახურეობრივი ბარათი: N16-01222582845) განცხადებით 

ნიკოლოზ ჩხეტიანმა (პ/ნ:01015004070) და  ივლიანე წულაიამ (პ/ნ:37001007207) მოითხოვა ქალაქ თბილისში. 

ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; 

N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე დაურეგისტრირებლ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 



კ) 2022 წლის 6 სექტემბრის N012224956-67 განცხადებით ჯამბულ ქიტიაშვილმა (პ/ნ:43001004095) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) 

ნაწილზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად; 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდები: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 9 სექტემბრის N441 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა ჩრდილოეთით სატრანსპორტო ზონა 

1-ის (ტზ-1) კორექტირება და სამხრეთით სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო არეალს მიღმა სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) ცვლილება 

საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება მისაღებია;  

ბ) ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; 

N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად.  



აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N14ბ, N12ბ, N14, N16-ში; 

ქალაქ თბილისი, გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდები: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N447 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა სპეციალური ზონა 1-

ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით (სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, 

N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო ტერიტორიის მიღმა დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2 -ით (სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირის N64-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.12.01.005.129-ის ნაწილი; N01.12.01.005.051; N01.12.01.005.091; ნაკვეთი: 

N5/50, N5/51, N005/056) მრავალფუნქციური კომპლექსების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 აპრილის N142 

განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N451 

განკარგულება ადგენს  ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას.  

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიღმა N01.12.01.005.067 საკადასტრო 



ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-

ის (სსზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო 

ტერიტორიის მიღმა N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება 

მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) 

მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N444 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N449 განკარგულება ადგენს 

ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ N01.11.04.026.046 და N01.11.04.026.160 

საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ხარვეზის სახით რჩება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). ზემოაღნიშნულ საკადასტრო 

ერთეულების ძირითად ნაწილზე გავრცელებულია საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) და შესაბამისად 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება N01.11.04.026.046 და N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილზე 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზინის ცვლილების შედეგად, ხარვეზის სახით რჩება 

N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1). აღნიშნული 

ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 



N01.11.04.026.109 და N01.11.04.026.046 საკადასტრო ერთეულს შორის და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო 

ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება. 

ასევე, მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ დარჩენილი ტექნიკური 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების ფენის მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-

ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და 

მიმდებარედ N01.11.04.026.046 და N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების ნაწილებსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით 

ცვლილება, საცხოვრებელი ზონა 6-ისა (სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით 

(რზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) 

და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენის მოხსნა მისაღებია; 

ე) ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.19.004.008) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 9 სექტემბრის N448 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.19.004.008) სამხრეთით და დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით 

რჩება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). ზემოაღნიშნული ტერიტორია ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს 

ტროტუარს. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით ხორციელდება N01.19.19.004.008 საკადასტრო ერთეულის სამხრეთით და დასავლეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და 

საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისიწნებით, ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.008) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) 

ცვლილება მისაღებია; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, 

ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; 

N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; 

N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; 

N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, 

სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: 

N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; 

N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; 

N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N443 

განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი 

თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო 

კოდები: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; 

N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; 

N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; N72.13.41.481; 

N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; N72.13.41.744; 

N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; N72.13.41.045; 



N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.043) 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ,,ავშნიანში’’ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.13.41.020; N72.13.41.012; N72.13.38.245; N72.13.41.009; N72.13.41.712; 

N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.043; N72.13.41.042; N72.13.41.663; 

N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.481; N72.13.41.055; N72.13.41.045; N72.13.41.522; N72.13.41.405; 

N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.625; N72.13.41.414; N72.13.41.044; 

N72.13.41.398; N72.13.41.492) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N446 განკარგულება ადგენს 

ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, 

N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; 

N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; 

N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; 

N72.13.41.402; N72.13.41.043) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; 

N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; 

N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580) და მიმდებარე დაურეგისტრირებლი ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიოტორიაზე „ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, 

სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა N5; N9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე 

გიგინეიშვილის ქუჩა N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.01.02.595; N81.01.02.580; 

N81.01.02.618; N81.01.02.819; N81.01.02.590; N81.01.02.880; N81.01.02.581; N81.01.02.879; N81.01.02.857; 

N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-

დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების  გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 



თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N444 განკარგულება  ადგენს  ფუნქციურ 

ზონებს და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

მოთხოვნილი სახით ცვლილების შედეგად დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

ტერიტორიის მიღმა, დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სარეკრეაციო ზონა 3-ითა 

(რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; 

N81.01.02.581; N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებლ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად, ასევე, საპროექტი ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სარეკრეაციო ზონა 3-ითა (რზ-3) და 

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია;  

ი) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ,,ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.13.956; N81.02.13.815; N81.02.13.957; N81.02.20.299; N81.02.19.245-ის 

ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N442 განკარგულებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა, ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,  ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 



კ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) 

ნაწილზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

საპროექტო ტერიტორიაზე  „ქალაქ თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისი ველის“ განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ თბილისის არქიტექტურის  

სამსახურის 2010 წლის  7 ივნისის N01/1107 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა 

ადგენს  ფუნქციური ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) ნაწილზე და მიმდებარე არეალზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად 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 საკითხზე:  

ა)  ქალაქ თბილისში, ვანის ქ. N5, N6-ში (ნაკვ 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.06.008.077; N01.13.06.008.006; N01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და 



საპროექტო არეალს მიღმა სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) და 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება;  

ბ) ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქ. N14ბ, N12ბ, N14, N16; გორგასლის II შესახვევის N2-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.003.020; N01.18.09.003.023; 

N01.18.09.002.020; N01.18.09.002.027; N01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და 

საპროექტო ტერიტორიის მიღმა დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 2 -ით (სზ-2) და სატყეო ზონით ცვლილება;  

გ) ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.01.005.622, N01.12.01.005.621, N01.12.01.005.623, N01.12.01.005.620) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და საპროექტო ტერიტორიის მიღმა 

N01.12.01.005.067 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება;  

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.04.026.048; N01.11.04.026.109; N01.11.04.026.110) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ N01.11.04.026.046 და 

N01.11.04.026.160 საკადასტრო ერთეულების ნაწილებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

საცხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით ცვლილება, საცხოვრებელი ზონა 6-ისა 

(სზ-6) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების ფენის მოხსნა; 

ე) ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.19.004.008) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) სატრანსპორტო 

ზონა 1-ითა (ტზ-1) და საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, 

ავთანდილის ქუჩა, N72,N70, N74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.032.816; 

N01.72.14.032.817; N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; N01.72.14.032.502; 

N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; 

N01.72.14.032.260; N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 



ზ) სოფელ გლდანში, ავშინიანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.41.042; 

N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; N72.13.41.020, N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; 

N72.13.41.625; N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; N72.13.41.744; N72.13.41.428; 

N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; 

N72.13.41.398; N72.13.41.492; N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.043) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

თ) ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; 

N81.01.02.818; N81.01.02.819; N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; 

N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580)  და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად, ასევე, 

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე 

სარეკრეაციო ზონის (რზ) სარეკრეაციო ზონა 3-ითა (რზ-3) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება; 

ი) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელი წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; N81.02.20.299) და მიმდებარე საურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

კ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.859) 

ნაწილზე და მიმდებარე არეალზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

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 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 5728,1 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) , 
სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 
კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა 

დაინტერესებული პირი: პაპუნა ლომთათიძე 

საკადასტრო კოდი : N 01.13.06.008.077, 01.13.06.008.006,  
01.13.06.008.075 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვანის ქუჩა N 5-6 

განცხადების ნომერი : N 01222102808-67 (N01222361845-67)  



არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  1 

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

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (5კვ.მ) 

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (5723.1კვ.მ) სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (5728კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (0.1კვ.მ) 



საკითხი  2 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 7197 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1), საცხოვრებელი ზონა (სზ), 
ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ) , სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

დაინტერესებული პირი: მედეა სანაია 

საკადასტრო კოდი : N 01.18.09.002.027, 01.18.09.003.023,  
01.18.09.003.020, 01.18.09.002.020, 01.18.09.002.001 და მიმდებარე 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N14ბ, 
N12ბ, N14, N16;  გორგასლის II შესახვევი N 2-ის მიმდებარედ 

განცხადების ნომერი : N01221663696-67 (N01222351113-67) 

მიზნობრიობა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 
კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა 



არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  2 

სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1) (6418კვ.მ) 

საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (34კვ.მ) 

საცხოვრებელი ზონა-5 (სზ-5) (7149კვ.მ) 

სატყეო ზონა (სატყეო) (14კვ.მ) 

საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (621კვ.მ) 

სატყეო ზონა (სატყეო) (158კვ.მ) 

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



საკითხი  2 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  3 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1510 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2), სატრანსპორტო ზონა-1 
(ტზ-1), სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01221752751-67 (N01222342382-67)  

საკადასტრო კოდი : N01.12.01.005.129-ის ნაწილი; N01.12.01.005.051; 
N01.12.01.005.091) მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N 64 

დაინტერესებული პირი: ოთარ ლომაია 

მიზნობრიობა: მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების 
რეგულირების გეგმა 



არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  3 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (1431კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (სზ-1) (79კვ.მ) 

სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (1431კვ.მ) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (79კვ.მ) 

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



საკითხი  4 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 40025 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1), საზოგადოებრივ-
საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) , სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამკვეთის ინფორმაცია: მიხეილ ჯაფარიძე 

დაინტერესებული პირი: მარიამ პაპუკაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N 01.11.04.026.109, 01.11.04.026.110,  
01.11.04.026.048; 01.11.04.026.046, 01.11.04.026.160 -ის ნაწილი და 
მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N 2 

განცხადების ნომერი : N01222102968-67 (01222132038-67; 
0122217116-67; 01222203185-67; 01222242532-67 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=228343&lrId=10900#/C=44.
7978485-41.7868670@Z=18  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=228343&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=228343&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  4 

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (39294კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (724კვ.მ) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (22216კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (2026კვ.მ) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1) (15783კვ.მ) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (7კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: არ საჭიროებს 

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



საკითხი  4 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  5 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 32592 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N01222381950-67 (01222431865-67)  

მიზნობრიობა: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება 

მესაკუთრე: შპს "აისი-2" 

დამკვეთის ინფორმაცია: გიორგი ოსეფაიშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.19.19.004.008 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, აბაშვილის ქუჩა N 7 

დაინტერესებული პირი: შპს აისი-2 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=234770&lrId=10900#/C=44.8876787-
41.6920170@Z=18  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=234770&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=234770&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  5 

სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (30535კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (32047კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (2057კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (545კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: არ საჭიროებს 

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



საკითხი  6 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 5605 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3), 
სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)  

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამკვეთის ინფორმაცია: დიმიტრი კუპატაძე 

დაინტერესებული პირი: დიმიტრი კუპატაძე 

საკადასტრო კოდი: N01.72.14.032.816; N01.72.14.032.817; 
N01.72.14.032.888; N01.72.14.032.887; N01.72.14.032.889; N01.72.14.032.639; 
N01.72.14.032.502; N01.72.14.032.890; N01.72.14.032.261; N01.72.14.032.638; 
N01.72.14.032.448; N01.72.14.032.159; N01.72.14.032.161; N01.72.14.032.260; 
N01.72.14.032.503; N01.72.14.032.485 და დაურეგისტრირებელ 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, "ჩალიპირები“; 
სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა N70,72,74 

განცხადების ნომერი : N0122172998-67 (01222153316-67)  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=225870&lrId=10900#/C=44.75606
73-41.7707209@Z=20  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=225870&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=225870&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  6 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: არ საჭიროებს 

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

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (2405კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (2405კვ.მ) 

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (3200კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (3200კვ.მ) 



საკითხი  7 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 4850 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად 

დამკვეთის ინფორმაცია: მედეა მჭედლიშვილი 

დაინტერესებული პირი:  მარიამ ეფრემიძე 

საკადასტრო კოდი N72.13.41.042; N72.13.41.663; N72.13.38.143; N72.13.41.479; 
N72.13.41.020, N72.13.41.055; N72.13.41.481; N72.13.41.522; N72.13.41.625; 
N72.13.41.405; N72.13.41.171; N72.13.41.493; N72.13.41.016; N72.13.41.744; 
N72.13.41.428; N72.13.41.404; N72.13.41.414; N72.13.41.009; N72.13.41.712; 
N72.13.41.044; N72.13.41.045; N72.13.41.012; N72.13.41.398; N72.13.41.492; 
N72.13.38.245; N72.13.41.713; N72.13.41.402; N72.13.41.043) და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი გლდანი, ავშნიანი 

განცხადების ნომერი:N01221331120-67 (სამსახურებრივი ბარათი:16-01222593086) 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=194680&lrId=10900#/C=44.8505281-
41.7629862@Z=21  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=194680&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=194680&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  7 

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

სატყეო ზონა (სატყეო) (2კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (4850კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (4848კვ.მ) 



საკითხი  7 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  8 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 20801 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სასოფლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ), სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3), 
სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად 

დამკვეთის ინფორმაცია: ოთარ ბეგლარიშვილი 

დაინტერესებული პირი: ნოდარ ჭალაგანიძე 

საკადასტრო კოდი: N81.01.02.595; N81.01.02.818; N81.01.02.819; 
N81.01.02.880; N81.01.02.590; N81.01.02.879; N81.01.02.581; N81.01.02.857; 
N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.618; N81.01.02.580)  და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  

მისამართი: ქალაქ თბილისში, სოფელ კიკეთში 

განცხადების ნომერი: N01221252003-67 (სამსახურეობრივი ბარათი: 16-
01222591162) 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=191570&lrId=10900#/C=44.6480701-
41.6675854@Z=18  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=191570&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=191570&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  8 

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

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (2587კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა (რზ) (20801კვ.მ) 

სარეკრეაციო  ზონა-3 (რზ-3) (18214კვ.მ) 



საკითხი  8 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 14538 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სასოფლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N0122143971-67  (სამსახურეორბრივი ბარათი:16-01222582845) 

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნიკოლოზ ჩხეტიანი; ივლიანე წულაია 

საკადასტრო კოდი : (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.956; N81.02.13.957; N81.02.13.815; 
N81.02.20.299) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა, სოფელი წავკისი 

დაინტერესებული პირი: თამარი ხუროძე 

9 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=197223&lrId=10900#/C=44.7582966-
41.6799942@Z=20  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=197223&lrId=10900
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=197223&lrId=10900


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  9 

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

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (2142კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (12396კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა (რზ) (14538კვ.მ) 
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ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება;  
ცვლილების საერთო ფართობი: 3821 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), სასოფლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად 

მესაკუთრე: თეა ქობესაშვილი 

დამკვეთის ინფორმაცია: ჯამბულ ქიტიაშვილი 

დაინტერესებული პირი:  გივი ტატიშვილი 

საკადასტრო კოდი : N81.02.19.859) ნაწილზე და მიმდებარე 
არეალზე 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი 

განცხადების ნომერი: N012224956-67 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235950&lrId=10880#/C=44.7611375-
41.6760781@Z=22  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235950&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=235950&lrId=10880
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ზონირების ბალანსი საკითხი  10 

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

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (3821კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა (სზ) (3821კვ.მ) 
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