
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

 

       ____2022წ.                                                                                               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 

გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში ცვლილება შედის შემდეგ საკითხზე: 

ა) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.21.953; N81.02.21.679; N81.02.21.689) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად. 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდები: N81.02.21.953; N81.02.21.679; N81.02.21.689) ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 

წლის 9 აგვისტოს N368 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.02.21.953; N81.02.21.679; 

N81.02.21.689) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ბ) ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვარის დასახლებაში, მარშალ გელოვანის გამზირი 

N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.10.025.085) 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

„ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვარის დასახლებაში, მარშალ გელოვანის გამზირი 

N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.10.025.085) 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისა და საგანმანათლებლო კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს N367 

განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვარის 

დასახლებაში, მარშალ გელოვანის გამზირი N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.10.025.085) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

გ) ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქ თბილისში, ლისზე არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.918; N72.16.23.919; N72.16.23.920; 



N72.16.23.941; N72.16.23.943; N72.16.23.962; N72.16.32.024; N72.16.32.025) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქ თბილისში, ლისზე არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.918; N72.16.23.919; N72.16.23.920; 

N72.16.23.941; N72.16.23.943; N72.16.23.962; N72.16.32.024; N72.16.32.025) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს N369 

განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; 

ქალაქი თბილისში, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: 

N72.16.23.918; N72.16.23.919; N72.16.23.920; N72.16.23.941; N72.16.23.943; N72.16.23.962; 

N72.16.32.024; N72.16.32.025) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა N18-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.17.09.007.072; N01.17.09.007.073) 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

„ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა N18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.17.09.007.072; N01.17.09.007.073) მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 

წლის 9 აგვისტოს N370 განკარგულება ადგენს ტერიტორიაზე ფუნქციურ ზონებს და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

საპროექტო ტერიტორიის (საკადასტრო კოდები: N01.17.09.007.072; 

N01.17.09.007.073) ჩრდილოეთით, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გრაფიკულ ნაწილ - რუკაში არასისტემური სახით არის გავრცელებული 

სატრანპოსრტო ზონა 1 (ტზ-1) და არ შეესაბამება ფაქტობრივ მდგომარეობას. 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.17.09.007.072; 

N01.17.09.007.073 საკადასტრო ერთეულების მიმდებარედ (ჩრდილოეთით) 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება. კერძოდ, N01.17.09.006.023; 

N01.17.09.006.019; N01.17.09.006.020 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ნაწილებსა 

და დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და N01.17.09.006.024 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონის (სზ) 

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება. აღნიშნული კორექტირება 



ხორციელდება დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკულ 

ნაწილ - რუკაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახურის 2022 წლის 19 აგვისტოს N16-

01222312181 წერილის მიხედვით,  ვინაიდან, მოთხოვნილი ცვლილებით ხდება 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტურის შესაბამისობაში მოყვანა  ფაქტობრივად 

არსებულ მდგომარეობასთან, სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახური აღნიშნული ფუნქციური ზონის 

ცვლილების წინააღმდეგი არ არის. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის 

ქუჩა N18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.17.09.007.072; 

N01.17.09.007.073) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად და N01.17.09.006.023; N01.17.09.006.019; 

N01.17.09.006.020; N01.17.09.006.024 საკადასტრო ერთეულების ნაწილებსა და 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და საცხოვრებელი ზონის (სზ) 

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-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. 
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mimdinare sivrciT-gegmarebiTi da samSeneblo

ganviTarebis samuSao procesis Sedegad

gengegmaSi Sesatani cvlilebebis Sesaxeb
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საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 1459 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N01221732576-67 (N01221922965-67) 

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

მესაკუთრე: თამარ ლაბაძე; შპს მედგრუპ ჯორჯია

დამკვეთის ინფორმაცია: თეა გადრანი; თამარ ლაბაძე

საკადასტრო კოდი : N 81.02.21.689, 81.02.21.953, 81.02.21.679

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი

დაინტერესებული პირი: ლიუდმილა ჩიქოვანი

1

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=214453&lrId=10900#/C=44.7348448-
41.6590295@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=214453&lrId=10900#/C=44.7348448-41.6590295@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 1

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) (1459კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (1459კვ.მ)



საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 9834 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2), საცხოვრებელი ზონა 6 
(სზ-6) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N01221403965-67 (N01221813552-67; N01221893440-67)

მესაკუთრე: შპს "ემკვადრატის პარკი"

დამკვეთის ინფორმაცია: ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი

საკადასტრო კოდი: N 01.10.10.025.085

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვაშლიჯვარის დასახლება, მარშალ 
გელოვანის გამზირი N 1

დაინტერესებული პირი: ავთანდილ მახარობლიშვილი

2

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=210943&lrId=10900#/C=44.771343
6-41.7534236@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=210943&lrId=10900#/C=44.7713436-41.7534236@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 2

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (6047კვ.მ) სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1) (9100კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (734კვ.მ)საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (734კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (3053კვ.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 2

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 1335 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N01220731717-67 (01221021-67; 01221364228-67; 
01221821851-67; 01221874000-67)

დამკვეთის ინფორმაცია: კახა თუთაძე და სხვები

საკადასტრო კოდი : N72.16.23.918; N72.16.23.919; N72.16.23.920; N72.16.23.941; 
N72.16.23.943; N72.16.23.962; N72.16.32.024; N72.16.32.025) და მიმდებარე
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი თხინვალა; ქალაქი თბილისი, ლისი

დაინტერესებული პირი: გიორგი მახარაშვილი

3

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=213004&lrId=10900#/C=44.696974
3-41.7469042@Z=18

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=213004&lrId=10900#/C=44.6969743-41.7469042@Z=18


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 3

საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) (1335კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (1335კვ.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
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 12761 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), საცხოვრებელი ზონა  (სზ) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი: N01222033158-67 (01222133030-67) 

მესაკუთრე: შპს "კინორ კრწანისი გარდენს" 

დამკვეთის ინფორმაცია: გიორგი შარაშიძე

საკადასტრო კოდი : N01.17.09.007.072, 01.17.09.007.073; 01.17.09.006.024, 01.17.09.006.023, 
01.17.09.006.019, 01.17.09.006.020-ის ნაწილი და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, შალვა მშველიძის ქუჩა N18

დაინტერესებული პირი: გიორგი შარაშიძე

4

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=225052&lrId=10900#/C=44.8479354-41.6979355@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=225052&lrId=10900#/C=44.8479354-41.6979355@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 4

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (11071კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (1533კვ.მ)სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (1კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (157კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა (სზ) (12603კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა (სზ) (157კვ.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 : თანხმობა (2022 წლის 19 აგვისტოს N16-01222312181 წერილი)



საკითხი 4

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა


