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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

საკრებულოში გასაგზავნი მთავრობის 2022 წლის 2 ნოემბრის N22.1668.1810 განკარგულებით მოწონებული 
საკითხები 

დამატებითი ინფორმაცია
ფურცლების რაოდენობა: 0
დანართი: -
პასუხის გაცემის ფორმა: 
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ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

წერილის	ნომერი:	01-01223063176
თარიღი:	02/11/2022 	

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
N09/01222152014-16;	 N01222492790-67;	 N01222723251-67	 (N01222833287-67;	 N01222942148-
67);	 N0122294820-67;	 N01222573063-67;	 N01222941125-67;	 N1223043879-67	 განცხადებებით
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	2	ნოემბრის	N22.1668.1810	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	 2	 ნოემბრის	 N22.1668.1810
განკარგულება	-	7	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	-	7	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	-	7	ფურცელი;



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად
გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-	22	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, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032)  ნაწილზე მოთხოვნილია  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ით (სზ-5) 

ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 4 მარტის 

გადაწყვეტილებით ლევან სირანაშვილის სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. სადავო საკითხის 

გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა ცნობილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 21 

აპრილის N20.439.558 განკარგულება ლევან სირანაშვილის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 

ნაწილში და მოპასუხეს დაევალა კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, საქმის  გარემოებების სრულყოფილი 

შესწავლისა და გამოკვლევის საფუძველზე ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 

N01.17.01.025.032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის (ისტორიული განაშენიანების რეგულირების) ზონაში.  

,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის, „კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლზე სამუშაოებისა და არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 მარტის N137 დადგენილების, 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის 

უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე’’ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 



აპრილის N91 განკარგულებით დამტკიცებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების, „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის 

N9-34 დადგენილების თანახმად აღნიშნული  საკითხი   განიხილა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ (ოქმი N25  

11.08.2022წ.), რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც ქ. თბილისში,   ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხვრებელი 

ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილების და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება (N6074303, 09/08/2022) 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 27 ოქტომბრის N01223003347 წერილის შესაბამისად, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032)  ნაწილზე  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხორებელი ზონა 

5-ით (სზ-5) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნა მისაღებია;  

ბ) ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.08.009.050) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) და ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 27 

ოქტომბრის N01223003274 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) ფენა.  

ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე არეალი განაშენიანებული დაბალი ინტენსივობით, 

საცხოვრებელი ფუნქციით. შესაბამისად, მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება არ გამოიწვევს 

გარემოგანაშენიანების ხასიათის ცვლილებას.  



აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.009.050) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ)  მოხსნა მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთს  (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.04.005.018) ნაწილზე ვმოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ვინაიდან საპროექტო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში 

კანონმდებლობის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხი განიხილა ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის საბჭომ (ოქმი N31 13.10.2022წ. წერილის ნომერი N60-01222973295, 24.10.2022) რომლის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ.N52ა-ში, N01.18.04.005.018 

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ნაწილზე, გამწვანებული ტერიტორიების თემატური 

რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის 

მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება. 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 27 ოქტომბრის N01223003273 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და 

მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა. 

აღნიშნული ცვლილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოქმნილი 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტი მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ (N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და 

N01.18.04.005.006 საკადასტრო ერთეულების ნაწილსა და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე) 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური და 

მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის მოხსნა.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.04.005.018; N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და N01.18.04.005.006) ნაწილზე და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა მისაღებია;  



დ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223002936 წერილის მიხედვით, 

განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) ვრცელდება ფაქტობრივ შენობა-ნაგებობაზე და არ 

გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. ამასთან, სატრანსპორტო ქვეზონის სწორხაზოვანი კონფიგურაციის 

შენარჩუნებისთვის, მიზანშეწონლია სრულად მოიხსნას საპროექტო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) ფენა. აგრეთვე, არსებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) დაკორექტირდეს და გავრცელდეს 

განსახილველი მონაკვეთის სამხრეთით არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

აღნიშნულის შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება და საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ საცხოვრებელი 

ზონა 1-ის (სზ-1) და სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია. 

ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.09.003.024) მოთხოვნილია ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით, არსებულ გზასთან სატრანსპორტო კავშირის უზრუნველყოფის 

მიზნით, ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით არსებული სატყეო ზონის 

ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1). აღნიშნული ცვლილების არეალში მოქცეულია სსიპ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, საკადასტრო კოდით N01.14.09.012.001, 

რომლის ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 2022 წლის 31 

ოქტომბრის  N61-01223043812 წერილით აფიქსირებს დადებით პოზიციას.  

ვინაიდან მოთხოვნილ მონაკვეთს ფაქტობრივად გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტო, 2022 წლის 19 სექტემბრის N0122262735 წერილით არ არის წინააღმდეგი საპროექტო ტერიტორიაზე 

გავრცელდეს სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1).   



ამასთან, ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით, საპროექტო მიწის 

ნაკვეთზე ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.09.003.024) ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სატყეო ზონის  სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება და N01.14.09.012.001 საკადასტრო 

კოდით რეგისტრირებლ მიწის ნაკვეთსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატყეო ზონის 

(სატყეო) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.009.021) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) 

ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს მულტიფუნქციური სპორტული ობიექტის - ყინულის 

სასახლის განთავსება წარმოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურით: 

პარკირება, კაფეები, კომერციული ფართები, საინჟინრო ტექნიკური შენობები და ასე შემდეგ. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 28 

ოქტომბრის N01223012464 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, 

ხორციელდება N01.72.14.009.021 საკადასტრო ერთეულის დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.021) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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



ზ) ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.12.042.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 

1-ით (სსზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 1 ნოემბრის 

N01223051197 წერილის მიხედვით, მოთხოვნილი ფორმით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება არ 

წარმოადგენს სატრანსპორტო ქვეზონის კონფიგურაციის არსებით ცვლილებას. 

ამასთან, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სწორხაზოვანი კონფიგურაციის შენარჩუნების მიზნით, 

მიზანშეწონილა დაკორექტირდეს სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური N01.10.12.042.037 და 

N01.10.12.042.004 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო საზღვრის 

გასწვრივ. 

შესაბამისად, ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

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

საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედაც, კერძოდ 

N01.10.12.042.037 და N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.12.042.006) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.10.12.042.037 და 

N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება 

(გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 დ) პროექტის ავტორი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 



„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

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

შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 

 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იწონებს „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  

წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს, შემდეგ საკითხებზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032)  ნაწილზე მოთხოვნილია  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ით 

(სზ-5) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნა.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 4 მარტის 

გადაწყვეტილებით ლევან სირანაშვილის სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. სადავო საკითხის 

გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა ცნობილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 21 

აპრილის N20.439.558 განკარგულება ლევან სირანაშვილის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის ნაწილში და მოპასუხეს დაევალა კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, საქმის  გარემოებების 

სრულყოფილი შესწავლისა და გამოკვლევის საფუძველზე ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემა 

N01.17.01.025.032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურ

ული მემკვიდრეობის დაცვის (ისტორიული განაშენიანების რეგულირების) ზონაში.  

,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის, „კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისა და არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 მარტის N137 

დადგენილების, ,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისთვის უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე’’ ქ. თბილისის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის N91 განკარგულებით დამტკიცებული 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულების, „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის N9-

34 დადგენილების თანახმად აღნიშნული  საკითხი   განიხილა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ (ოქმი N25  11.08.2022წ.), რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც ქ. 

თბილისში,   ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხვრებელი ზონა 5-ით (სზ-5) 

ცვლილების და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება (N6074303, 09/08/2022) 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 

2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223003347 წერილის შესაბამისად, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032)  ნაწილზე  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

საცხორებელი ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

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

ბ) ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.08.009.050) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) და ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 

27 ოქტომბრის N01223003274 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო 

ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

განსაზღვრული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) ფენა.  



ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე არეალი განაშენიანებული დაბალი 

ინტენსივობით, საცხოვრებელი ფუნქციით. შესაბამისად, მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება 

არ გამოიწვევს გარემოგანაშენიანების ხასიათის ცვლილებას.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.009.050) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ)  მოხსნა მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთს  (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.04.005.018) ნაწილზე ვმოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ვინაიდან საპროექტო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ 

ზონაში კანონმდებლობის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხი განიხილა ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ (ოქმი N31 13.10.2022წ. წერილის ნომერი N60-

01222973295, 24.10.2022) რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზე ქალაქ თბილისში, იოსებ 

გრიშაშვილის ქ.N52ა-ში, N01.18.04.005.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის 

ნაწილზე, გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური 

და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი 

შეფასება. 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 

2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223003273 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო 

ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

განსაზღვრული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა. 

აღნიშნული ცვლილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში 

წარმოქმნილი ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტი მიწის ნაკვეთის 

მიმდებარედ (N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და N01.18.04.005.006 საკადასტრო ერთეულების 

ნაწილსა და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე) თბილისის გამწვანებული 



ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის 

ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის მოხსნა.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.04.005.018; N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და N01.18.04.005.006) 

ნაწილზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე თბილისის გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა 

მისაღებია;  

დ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 

1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223002936 

წერილის მიხედვით, განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) ვრცელდება 

ფაქტობრივ შენობა-ნაგებობაზე და არ გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. ამასთან, სატრანსპორტო 

ქვეზონის სწორხაზოვანი კონფიგურაციის შენარჩუნებისთვის, მიზანშეწონლია სრულად მოიხსნას 

საპროექტო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ფენა. აგრეთვე, არსებული 

სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) დაკორექტირდეს და გავრცელდეს განსახილველი მონაკვეთის 

სამხრეთით არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

აღნიშნულის შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III 

შესახვევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) 

სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება და საპროექტო 

ტერიტორიის მიმდებარედ საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) და სარეკრეაციო ზონის (რზ) 

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.09.003.024) მოთხოვნილია ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სატყეო ზონის სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით, არსებულ გზასთან სატრანსპორტო კავშირის 



უზრუნველყოფის მიზნით, ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

არსებული სატყეო ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1). აღნიშნული ცვლილების 

არეალში მოქცეულია სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, 

საკადასტრო კოდით N01.14.09.012.001, რომლის ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 2022 წლის 31 ოქტომბრის  N61-01223043812 წერილით აფიქსირებს 

დადებით პოზიციას.  

ვინაიდან მოთხოვნილ მონაკვეთს ფაქტობრივად გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტო, 2022 წლის 19 სექტემბრის N0122262735 წერილით არ არის 

წინააღმდეგი საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელდეს სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1).   

ამასთან, ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. 

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

საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.09.003.024) ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული სატყეო ზონის  სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება და 

N01.14.09.012.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებლ მიწის ნაკვეთსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატყეო ზონის (სატყეო) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.021) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური 

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

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

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს მულტიფუნქციური სპორტული ობიექტის - ყინულის 

სასახლის განთავსება წარმოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება საჭირო 

ინფრასტრუქტურით: პარკირება, კაფეები, კომერციული ფართები, საინჟინრო ტექნიკური შენობები 

და ასე შემდეგ. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 28 ოქტომბრის N01223012464 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, 



მოიხსნას გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-2) ფენა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-

2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით, ხორციელდება N01.72.14.009.021 საკადასტრო ერთეულის დასავლეთით 

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

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

2) ფენის მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.021) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და 

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

მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.12.042.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 1 

ნოემბრის N01223051197 წერილის მიხედვით, მოთხოვნილი ფორმით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-

1) კორექტირება არ წარმოადგენს სატრანსპორტო ქვეზონის კონფიგურაციის არსებით ცვლილებას. 

ამასთან, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სწორხაზოვანი კონფიგურაციის შენარჩუნების 

მიზნით, მიზანშეწონილა დაკორექტირდეს სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური 

N01.10.12.042.037 და N01.10.12.042.004 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების 

საკადასტრო საზღვრის გასწვრივ. 

შესაბამისად, ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

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

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის 



მიმდებარედაც, კერძოდ N01.10.12.042.037 და N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ 

ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.12.042.006) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.10.12.042.037 და 

N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

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

ცვლილება მისაღებია; 

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას, არ 

მოახდენს გავლენას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით 

ნაწილზე. 

გ)პროექტის ავტორ(ებ)ი: 

პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო. 

დ) პროექტის წარმდგენი: 

პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს უფროსი. 

 



 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის -

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განიხილავს შემდეგ საკითხებს:   

ა) 2022 წლის 3 აგვისტოს N09/01222152014-16 განცხადებით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

მიერ საკასაციო საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილების (საქმე Nბს-858 (2კ-21); 28.06.2022) ფარგლებში, 

მოთხოვნილია ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032)  ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილება და 

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

ბ) 2022 წლის 6 სექტემბრის N01222492790-67 განცხადებით გიორგი ხუნძაკიშვილმა (პ/ნ: 01012013542) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.08.009.050) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) და ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა;  

გ) 2022 წლის 29 სექტემბრის N01222723251-67 (N01222833287-67; N01222942148-67) განცხადებით 

გიორგი სიხარულიძემ (პ/ნ: 01017020021) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: N01.18.04.005.018) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა;  

დ) 2022 წლის 21 ოქტომბრის N0122294820-67 განცხადებით ქეთევან შოშიტაშვილმა (პ/ნ: 31001009273) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 

1-ით (სზ1) ცვლილება; 

ე) 2022 წლის 14 სექტემბრის N01222573063-67 განცხადებით პაატა მოდებაძემ (პ/ნ: 33001000717) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.09.003.024) ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სატყეო ზონის  

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

ვ) 2022 წლის 21 ოქტომბრის N01222941125-67 განცხადებით ვალერი მიმინოშვილმა (პ/ნ:01015001043) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.009.021) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და 

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



ზ) 2022 წლის 31 ოქტომბრის N1223043879-67 განცხადებით გელა მჭედლიშვილმა (პ/ნ:01030006744) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.12.042.006) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) 

ცვლილება; 

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032)  ნაწილზე მოთხოვნილია  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ით (სზ-5) 

ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 4 მარტის 

გადაწყვეტილებით ლევან სირანაშვილის სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. სადავო საკითხის 

გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა ცნობილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 21 

აპრილის N20.439.558 განკარგულება ლევან სირანაშვილის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 

ნაწილში და მოპასუხეს დაევალა კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, საქმის  გარემოებების სრულყოფილი 

შესწავლისა და გამოკვლევის საფუძველზე ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 

N01.17.01.025.032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის (ისტორიული განაშენიანების რეგულირების) ზონაში.  

,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის, „კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლზე სამუშაოებისა და არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 მარტის N137 დადგენილების, 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის 

უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე’’ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 

აპრილის N91 განკარგულებით დამტკიცებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების, „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის 

N9-34 დადგენილების თანახმად აღნიშნული  საკითხი   განიხილა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ (ოქმი N25  

11.08.2022წ.), რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც ქ. თბილისში,   ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხვრებელი 



ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილების და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება (N6074303, 09/08/2022) 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 27 ოქტომბრის N01223003347 წერილის შესაბამისად, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032)  ნაწილზე  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხორებელი ზონა 

5-ით (სზ-5) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნა მისაღებია;  

ბ) ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.08.009.050) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) და ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 27 

ოქტომბრის N01223003274 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) ფენა.  

ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე არეალი განაშენიანებული დაბალი ინტენსივობით, 

საცხოვრებელი ფუნქციით. შესაბამისად, მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება არ გამოიწვევს 

გარემოგანაშენიანების ხასიათის ცვლილებას.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.009.050) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ)  მოხსნა მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთს  (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.04.005.018) ნაწილზე ვმოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა. 

ვინაიდან საპროექტო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში 

კანონმდებლობის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხი განიხილა ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 



წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის საბჭომ (ოქმი N31 13.10.2022წ. წერილის ნომერი N60-01222973295, 24.10.2022) რომლის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ.N52ა-ში, N01.18.04.005.018 

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ნაწილზე, გამწვანებული ტერიტორიების თემატური 

რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის 

მოხსნის საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება. 

ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 27 ოქტომბრის N01223003273 წერილით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული შიდაკვარტალური და 

მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენა. 

აღნიშნული ცვლილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოქმნილი 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტი მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ (N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და 

N01.18.04.005.006 საკადასტრო ერთეულების ნაწილსა და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე) 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული შიდაკვარტალური და 

მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალების ფენის მოხსნა.  

შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთების 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.04.005.018; N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და N01.18.04.005.006) ნაწილზე და 

მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა მისაღებია;  

დ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223002936 წერილის მიხედვით, 

განსახილველ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) ვრცელდება ფაქტობრივ შენობა-ნაგებობაზე და არ 

გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია. ამასთან, სატრანსპორტო ქვეზონის სწორხაზოვანი კონფიგურაციის 

შენარჩუნებისთვის, მიზანშეწონლია სრულად მოიხსნას საპროექტო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის 



(ტზ-1) ფენა. აგრეთვე, არსებული სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) დაკორექტირდეს და გავრცელდეს 

განსახილველი მონაკვეთის სამხრეთით არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

აღნიშნულის შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

(ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ1) ცვლილება და საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ საცხოვრებელი 

ზონა 1-ის (სზ-1) და სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია. 

ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ე) ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.09.003.024) მოთხოვნილია ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით, არსებულ გზასთან სატრანსპორტო კავშირის უზრუნველყოფის 

მიზნით, ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით არსებული სატყეო ზონის 

ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1). აღნიშნული ცვლილების არეალში მოქცეულია სსიპ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, საკადასტრო კოდით N01.14.09.012.001, 

რომლის ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 2022 წლის 31 

ოქტომბრის  N61-01223043812 წერილით აფიქსირებს დადებით პოზიციას.  

ვინაიდან მოთხოვნილ მონაკვეთს ფაქტობრივად გააჩნია სატრანსპორტო ფუნქცია, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტო, 2022 წლის 19 სექტემბრის N0122262735 წერილით არ არის წინააღმდეგი საპროექტო ტერიტორიაზე 

გავრცელდეს სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1).   

ამასთან, ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებით, საპროექტო მიწის 

ნაკვეთზე ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.09.003.024) ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სატყეო ზონის  სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება და N01.14.09.012.001 საკადასტრო 

კოდით რეგისტრირებლ მიწის ნაკვეთსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატყეო ზონის 



(სატყეო) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.009.021) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) 

ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს მულტიფუნქციური სპორტული ობიექტის - ყინულის 

სასახლის განთავსება წარმოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურით: 

პარკირება, კაფეები, კომერციული ფართები, საინჟინრო ტექნიკური შენობები და ასე შემდეგ. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 წლის 28 

ოქტომბრის N01223012464 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, 

ხორციელდება N01.72.14.009.021 საკადასტრო ერთეულის დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.021) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ზ) ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.12.042.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 

1-ით (სსზ-1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 1 ნოემბრის 



N01223051197 წერილის მიხედვით, მოთხოვნილი ფორმით სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კორექტირება არ 

წარმოადგენს სატრანსპორტო ქვეზონის კონფიგურაციის არსებით ცვლილებას. 

ამასთან, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სწორხაზოვანი კონფიგურაციის შენარჩუნების მიზნით, 

მიზანშეწონილა დაკორექტირდეს სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური N01.10.12.042.037 და 

N01.10.12.042.004 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო საზღვრის 

გასწვრივ. 

შესაბამისად, ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

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

საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედაც, კერძოდ 

N01.10.12.042.037 და N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.12.042.006) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.10.12.042.037 და 

N01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

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

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

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 

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

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

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

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

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა: 

 

 1. მოწონებულ იქნეს „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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



ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, 

ამ განკარგულების დანართის შესაბამისად, შემდეგ საკითხებზე:  

 ა) ქალაქ თბილისში, ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.01.025.032)  ნაწილზე  სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხორებელი ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილება და 

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

ბ) ქალაქ თბილისში, მზია ჯინჭარაძის ქ. N26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.08.009.050) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონის (ლსზ)  მოხსნა;  

გ) ქალაქ თბილისში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N52ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: 

N01.18.04.005.018; N01.18.04.005.014; N01.18.04.005.016 და N01.18.04.005.006) ნაწილზე და მიმდებარედ 

არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდა კვარტალური) ფენის მოხსნა;  

დ) ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯაშვილის III შესახვევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ) სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 

1-ით (სზ1) ცვლილება და საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) და 

სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;  

ე) ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.09.003.024) ძირითადი და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სატყეო ზონის  

სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება და N01.14.09.012.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებლ მიწის 

ნაკვეთსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატყეო ზონის (სატყეო) სატრანსპორტო ზონა 1-

ით (ტზ-1) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;  

ვ) ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.009.021) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) 

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

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა; 

ზ) ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.12.042.006) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.10.12.042.037 და N 01.10.12.042.004 საკადასტრო ერთეულების 



მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება;  

2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 

პირველ მოადგილეს (ვიცე - მერს) ირაკლი ხმალაძეს. 

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

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

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

 

 

               ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი                                                      კახა კალაძე 
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საკითხი  1 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-5 (სზ-5)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 65 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-5 (სზ-5), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: N09/01222152014-16 

მიზნობრიობა: სამშენებლოდ განვითარება 

მესაკუთრე: ლევან სირანაშვილი  

დამკვეთის ინფორმაცია: ლევან სირანაშვილი  

საკადასტრო კოდი : N01.17.01.025.032 ნაწილზე 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ფაბრიციუსის ქუჩა N 37  

დაინტერესებული პირი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=249026&lrId=11020#/C=44.8200020-41.6972878@Z=22  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=249026&lrId=11020


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  1 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 022 წლის 27 ოქტომბრის   N01223003347 წერილის შესაბამისად 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2022 წლის 28 ივნისის განჩინების (საქმე №330310020003740998, №ბს-858(2კ-21)) საფუძველზე სამსახური თანახმაა, 
საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას გამწვანებული ტერიტორიების თემატური 
რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1).  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად  მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება. 
 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ არქიტექტურის სამსახური: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილმა კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის საბჭომ (ოქმი N25  11.08.2022წ.), რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც ქ. თბილისში,   ფაბრიციუსის ქუჩა N37-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.025.032) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხვრებელი ზონა 5-ით (სზ-5) ცვლილების და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნის საკითხს 2022 წლის 16 აგვისტოს N60-012222826 წერილის შესაბამისად მიეცა დადებითი შეფასება. 

საცხოვრებელი  ზონა-5 (სზ-45) (65კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (65კვ.მ) 



საკითხი  1 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  2 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ)-ის ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 327 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01222492790-67 

დაინტერესებული პირი: გიორგი ხუნძაკიშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.16.08.009.050 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მზია ჯინჭარაძის ქუჩა N 26 

მესაკუთრე: გიორგი ხუნძაკიშვილი 
 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=236147&lrId=10880#
/C=44.8324943-41.7210827@Z=21 
 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=236147&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=236147&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  2 

საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3) (327კვ.მ) ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ) (327კვ.მ.) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2022 წლის 27 ოქტომბრის N01223003274 
წერილით, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 
ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) ფენა.  

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



საკითხი  2 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  3 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1221კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01222723251-67 

მიზნობრიობა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განთავსება  

მესაკუთრე: კომპანია „ოლავარრია თრეიდინგ ლიმითედ“ 

დამკვეთის ინფორმაცია: გიორგი სიხარულიძე 

დაინტერესებული პირი: ვლადიმერ ჩუჟინოვი 

საკადასტრო კოდი : N01.18.04.005.018, 01.18.04.005.014,   
01.18.04.005.016, 01.18.04.005.006  და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა N 52ა 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=248678&lrId=10880#/C=44.8180947-
41.6865082@Z=20 
 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=248678&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=248678&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  3 

ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (1221კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3) (1213კვ.მ) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (8კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 27 ოქტომბრის 
N01223003273)  

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



საკითხი  3 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა (რზ), საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), 
სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 497 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 0122294820-67 

საკადასტრო კოდი : N01.72.14.023.381-ის მიმდებარედ 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, დავით სარაჯიშვილის III შესახვევი 

დაინტერესებული პირი: ქეთევან შოშიტაშვილი 

4 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254931&lrId=10880#/C=44.
7234819-41.7711750@Z=20 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254931&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254931&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  4 

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

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (449კვ.მ) 

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (48კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (48კვ.მ) 

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (416კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (33კვ.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 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  5 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატყეო ზონის (სატყეო) ცვლილება სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 2396კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01222573063-67 

მიზნობრიობა: რეკონსტრუქცია 

მესაკუთრეები: ნიკოლოზ ბოჭორიშვილი; ივანე თევდორაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.14.09.003.024, 01.14.09.012.001 და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია  

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ბაგების სატყეო უბანი 

დაინტერესებული პირი: პაატა მოდებაძე 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=244602&lrId=10880#/C=44.7018216-
41.7118856@Z=20 
 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=244602&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=244602&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  5 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (396კვ.მ) 

სატყეო ზონა (სატყეო) (2396კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 11 ოქტომბრის N18-
01222843608 წერილი) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (2000კვ.მ) 

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



საკითხი  5 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2 )-ის ცვლილება სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 16622 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2 ), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01222941125-67 

მიზნობრიობა: მიზანს მულტიფუნქციური სპორტული ობიექტის - 
ყინულის სასახლის განთავსება 

მესაკუთრე: შპს სპორტმშენსერვისი 

დამკვეთის ინფორმაცია: გერონტი ცინდელიანი 

საკადასტრო კოდი : N01.72.14.009.021 და მიმდებარე ტერიტორია  

მისამართი: ქალაქი თბილისი, დიღმის სასწ. საცდელი მეურნეობა 

დაინტერესებული პირი: ვალერი მიმინოშვილი 

6 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254959&lrId=10880#/C=44.7826269-
41.7962860@Z=19  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254959&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=254959&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 28 ოქტომბრის 
N01223012464 წერილი)  

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

სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1) (16622კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (16622კვ.მ) 



საკითხი  6 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  7 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 12 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მესაკუთრე: ნანა კალანდაძე,თორნიკე ხაჭაპურიძე, არჩილ ალანია 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნანა კალანდაძე,თორნიკე ხაჭაპურიძე, 
არჩილ ალანია 

დაინტერესებული პირი: გელა მჭედლიშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.10.12.042.006, 01.10.12.042.037,   
01.10.12.042.004 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, კანდელაკის ქუჩა N 47 

განცხადების ნომერი : N 0122304323-67 

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=257803&lrId=10880#/C=44.7
615514-41.7307177@Z=21  

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=257803&lrId=10880
http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=257803&lrId=10880
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ზონირების ბალანსი საკითხი  7 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1) (12კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (12კვ.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 1 ნოემბრის N01223051197  წერილი) 
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