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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2023 წლის 15 მარტის თებერვლის  N23.320.377 განკარგულებით მოწონებული მთავრობები საკრებულოში 
გადასაგზავნი 

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

წერილის	ნომერი:	01-01230743674
თარიღი:	15/03/2023 	

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
N01230552863-67;	 N01230553510-67;	 N01230584484-67;	 N0123053911-67;	 N01223605-67;
N01230513645-67	 (012306212-67);	 N01230473666-67	 (01230592050-67);N01230663020-
67;N01230652921-67;	 N01230683804-67;	 N0123073451-67;	 N0122333245-67	 (01223601221-67;
0123031197-67);	 N01230513009-67;	 N01230532525-67	 ;	 N01230712-67	 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	2023	წლის	15	მარტის	თებერვლის	N23.320.377	განკარგულებით.

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

დანართი:

1.	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2023	წლის	15	მარტის	თებერვლის	N23.320.
377	განკარგულება-	21	ფურცელი;

2.	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილი
სის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანი
ს	თაობაზე	ქალაქ	თბილისის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	-	20	ფურცელი;

3.	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილი
სის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2019	წლის	15	მარტის	N39-18	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანი
ს	თაობაზე	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	განმარტებითი	ბ
არათი	-20	ფურცელი;



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად	
გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-46	ფურცელი.

კახა	კალაძე

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 მთავრობა განიხილავს შემდეგ საკითხებს:   

ა) 2023 წლის 24 თებერვლის N01230552863-67 განცხადებით ლაშა ლობჯანიძემ (პ/ნ: 01024075734) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.003.020) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება და 

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

ბ) 2023 წლის 24 თებერვლის N01230553510-67 განცხადებით ემზარი შუბითიძემ (პ/ნ:25001000104) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის 

მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) საქმიანი ზონა 2-

ით (სსზ-2) ცვლილება; 

გ) 2023 წლის 27 თებერვლის N01230584484-67 განცხადებით ლევან ხუხაშვილმა (პ/ნ:01007011144) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.04.028.018) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და 

სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება; 

დ) 2023 წლის 22 თებევრლის N0123053911-67 განცხადებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - ქონების მართვის სააგენტომ მოითხოვა ქალაქ თბილისში, 

გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი 

თბილისი, გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა 

შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ 

მდებარე მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; 

N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება; 

ე) 2022 წლის 26 დეკემბრის N01223605-67 განცხადებით სერგო კვანტალიანმა (პ/ნ:62001015364) 

მოითხოვა ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296) 

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



ვ) 2023 წლის 20 თებერვლის N01230513645-67 (012306212-67) განცხადებით მარი ზანდარაშვილმა 

(პ/ნ:01024082987) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული მხედრის I 

შესახვევი, N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე სატრანსპორტო 

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

1-ით (ტზ-1) ცვლილება; 

ზ) 2023 წლის 16 თებერვლის N01230473666-67 (01230592050-67) განცხადებით ზურაბ კირკიტაძემ 

(პ/ნ:21001003577) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა, N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.001) გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

თ) 2023 წლის 22 თებერვლის N01230531290-67 განცხადებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - ქონების მართვის სააგენტომ მოითხოვა ქალაქ თბილისში, 

ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.287) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ისა (სზ-2) და სატრანსპორტო ზონა 1-

ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება; 

ი) 2023 წლის 7 მარტის N01230663020-67 განცხადებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიულმა პირმა - ქონების მართვის სააგენტომ მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის 

დასახლება II მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; 

N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; 

N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-

ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

კ) 2023 წლის 6 მარტის N01230652921-67 განცხადებით თამაზ გიორგაძემ (პ/ნ:01008004205) მოითხოვა 

ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; N01.19.35.001.157) 

სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება; 

ლ) 2023 წლის 9 მარტის N01230683804-67 განცხადებით ვაჟა აფრიამაშვილმა (პ/ნ:36001049323) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.13.043.026) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა; 



მ) 2023 წლის 14 მარტის N0123073451-67 განცხადებით გიორგი ბარამიძემ (პ/ნ:01024010320) მოითხოვა 

ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.15.002.141) 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; 

ნ) 2022 წლის 29 ნოემბრის N0122333245-67 (01223601221-67; 0123031197-67) განცხადებით დათუნა 

იაშაღაშვილმა (პ/ნ:01034000255) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

ო) 2023 წლის 20 თებერვლის N01230513009-67 განცხადებით ივანე ჩხეიძემ (პ/ნ: 01012004697) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.019) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და 

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

პ) 2023 წლის 22 თებერვლის N01230532525-67 განცხადებით მაია მათიაშვილმა (პ/ნ:01030051453) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) 

მიმდებარედ სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით არსებული სატყეო ზონის მოხსნა;  

ჟ) 2023 წლის 12 მარტის N01230712-67 განცხადებით გიორგი ბარამიძემ (პ/ნ: 01024010320) მოითხოვა 

ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.17.002.343) სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება.  

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.003.020) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) 

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

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს N01.11.10.003.020 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 28 

თებერვლის N01230593835 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 



ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით, N01.11.10.003.022 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე  სარეკრეაციო ზონა 

2 (რზ-2) რჩება ხარვეზის სახით. ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს 

ტროტუარს მიზანშეწონილია გავრცელდეს  სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება N01.11.10.003.022 საკადასტრო ერთეულზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა (სსზ-1) და 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.003.020; N01.11.10.003.022) და მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა 

(სსზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

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

ბ) ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის 

მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) მოთხოვნილია საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს საპროექტო N01.10.13.016.164 

საკადასტრო ერთეულზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა წარმოადგენს, რომლის ძირითადი 

ფუნქცია იქნება: კომერციული, სასტუმრო და საოფისე.   

ზემოაღნიშნული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 

მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების წესების დანართი N1-ის მე-7 

პუნქტის შესაბამისად საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ისათვის (სსზ-2) ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების ძირითად დასაშვებ სახეობებს წარმოადგენს. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 

ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II 

გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) საზოგადოებრივ 

საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება მისაღებია N01230553510-67 განცხადებაზე 

წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით გათვალისიწინებული მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულის დაცვისა და 

არასაცხოვრებელი ფუნქციით განვითარების პირობით; 

გ) ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.04.028.018) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) 

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

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებას, რომელზეც განთავსებულია უნივერსიტეტის მე-10 კორპუსი. მოთხოვნილი 

სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს არსებული შენობის რეკონსტრუქცია დაშენაბა-

მიშენებით. 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1), სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და 

ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენები. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილება N01.14.04.028.018 საკადასტრო ერთეულის 

საზღვრებში სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) კონფიგურაციის ფართობის უცვლელად კორექტირებას 

გულისმხობს. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 8 

თებერვლის N01230593520 წერილის მიხედვით, თავის კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა შემოთავაზებული 

კონფიგურაციითა და არსებული ფართობების უცვლელად, ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი 

ფუნქციური ზონის ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკის სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით N01.14.06.006.097 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მცირედ ნაწილზე 

ხარვეზის სახით რჩება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1). აღნიშნული ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 



მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო 

ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.028.018) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 

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

და N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) 

სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას 

ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 

02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, 

გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; 

N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს N01.11.12.002.141;N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.064; 

N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.151 საკადასტრო ერთეულების პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 1 

მარტის N01230601712 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 

1-ის (რზ-1)  ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთ-

აღმოსავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით ცვლილება. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; 

ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV 

მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის 

ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; 

N01.11.12.002.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების 

გავრცელება მისაღებია; 

ე) ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296) 

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

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს კოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულ პირთათვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯაროს სამართლის იურიდიული პირის- ქალაქ თბილისი 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოს 2023 წლის 1 მარტის N61-0123060191 და 2022  წლის 28 

ნოემბრის N61-01223322157 წერილის შესაბამისად „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

აღიარებულ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ აღებული 

ვალდებულების საკითხის დარეგულირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა თაობაზე" 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 მარტის N419 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.Tbilisi.gov.ge - 2019 წლის 8 თებერვლიდან 2019 წლის 8 

მარტის ჩათვლით განთავსდა მოწვევა კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით 

დაზარალებული პირების/ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული სხვა პირების 

დაკმაყოფილების მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე - ქ. თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა, შესახვევი 

N13-ის მიმდებარედ, N01.10.06.001.261 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16885 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისა და მასზე 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ უძრავ 

ქონებაზე ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა საცხოვრებელი ზონა 6-ისათვის (სზ-6) დადგენილი 

პარამეტრების გათვალისწინებით და მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალურ 

კოეფიციენტად (კ-2) განისაზღვრა არაუმეტეს 3.6.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ N01.10.06.001.292 და N01.10.06.001.293 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების 



კოოპერატივის წევრებისთვის საკუთრებაში გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 16 ნოემბრის N22.1748.1894 განკარგულება და დღეის 

მდგომარეობით საკითხს განიხილავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის აღმოსავლეთით  

სამრეწველო ზონა 1-სა (ს-1) და საპროექტო ტერიტორიას შორის ხარვეზის სახით რჩება საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2). ასევე,  რეგისტრაციის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში სარკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) და  

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

ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; 

N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296; N01.10.06.001.018-ის ნაწილზე) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება 

მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

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

1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს  2023 წლის 9 მარტის N0123068969 

წერილის მიხედვით, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზების სქემა და შესაბამისი შეთანხმების წერილები (N16-01222912461; 18/10/2022, MIA 5 22 02976318; 

24/10/2022). ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია განსახილველი მიწის ნაკვეთის 

საკადასტრო საზღვრებში, სატრანსპორტო ქვეზონა მოიხსნას მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც 

ზემოხსენებული სქემის შესაბამისად, არ არის განკუთვნილი გზის მოსაწყობად. 

ამასთან, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური დაკორექტირდეს და 

გავრცელდეს აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული საპროექტო გზის მონაკვეთზე, მათ შორის, 



განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც საგზაო 

მოძრაობის ორგანიზების სქემის შესაბამისად, უნდა დაიტვირთოს სერვიტუტით. 

საპროექტო N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ერთიანი კონფიგურაციის ჩამოყალიბების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული 

მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე 

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

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 

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

ზ) ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა, N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.02.005.001) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1), ხოლო, გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.02.005.001) მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულის 



მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 6 

მარტის N18-0123065298 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, წარმოდგენილ არეალზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის 

(შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N8-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა 

მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია საცხოვრებელი 

ზონა 2-ისა (სზ-2) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს კრწანისის გამგეობის 2020 წლის 25 დეკემბრის N39-

01230253338 წერილს, რომლითაც გამგეობა გეგმავს N01.18.01.002.287 რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე 

სკვერის მოწყობას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2023 წლის 2 მარტის 

N01230613319 წერილის მიხედვით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნების 

გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონფიგურაცია დარჩეს 

უცვლელი.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 28 

თებერვლის N01230593534 წერილის მიხედვით, თანახმაა, წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის 



ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით 

(რზ-2) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ 

მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება მისაღებია. 

ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;  

ი) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; 

N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში,  ვაზისუბნის 

დასხალებაში არსებული მიწის ნაკვეთების N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036; 

N01.17.02.001.099; N01.17.07.016.037; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.038; N01.17.02.001.098 პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 10 

მარტის N01230693849 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შმდგომ, საპროექტო არეალის სამხრეთ 

დასავლეთით ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთით N01.17.07.017.081 საკადასტრო ერთეულის 

მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო 

ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-

ის (რზ-2) მოხსნა. 

ასევე ხარვეზის სახით რჩება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო 

ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; 

N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099),  

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.17.07.016.042 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა და N01.17.07.017.081 

საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

კ) ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; 

N01.19.35.001.157) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა. 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის სამხრეთით და 

აღმოსავლეთით მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიასა და N01.19.35.001.089 საკადასტრო 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა. აღნიშნული ტექნიკური 



ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტო არეალის სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის 

(ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, 

გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; 

N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; N01.19.35.001.157) და მიმდებარედ N01.19.35.001.089 საკადასტრო 

ერთეულსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება და საპროექტო არეალის სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო 

ზონა 1-ის (ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია; 

ლ) ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.13.043.026) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 

N01.17.13.043.026 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 13 

მარტის N01230723725 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის 

(შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები) მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის დასავლეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების 

მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 



საპროექტო არეალის დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.043.026) ნაწილზე და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების  მოხსნა მისაღებია; 

მ) ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.15.002.141) 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. 

N01.14.15.002.141 საკადასტრო ერთეული, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების 

მიხედვით, წარმოადგენს შპს "თბილისი ენერჯი" (ს/კ:205129617) საკუთრებას. მოთხოვნილი სახით 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს კი საქალაქო ინფრასრტუქტურის მომსახურების ობიექტის განთავსება 

წარმოადგენს. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

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

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის 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) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.15.002.141) და მიმდებარე 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; 

ნ) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

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

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენის მოხსნა.  



საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული, ასევე,  სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) 

საპროექტო არეალი დაურეგისტრირებელ ტერიტორიას წარმოადგენს. ფუნქციური ზონის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით, 2023 წლის 24 თებერვლის N61-01230551145 წერილის მიხედვით, უარყოფით 

პოზიციას აფიქსირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 6 

მარტის N01230651479 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებით ხდება არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის 

ასახვა, ზემოაღნიშნული ცვლილება არ იწვევს ჩამოყალიბებული ერთიანი ზონირების რღვევას და გარემო 

განაშენიანებაში უხეშ და/ან არასწორ ჩარევას.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

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

ო) ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.019) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება 

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

ზემოაღნიშნულ რეგისტრაციაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზნობრიობას წარმოადგენს მასზე 

მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 9 

მარტის N01230683562 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 



განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

ტერიტორიების  რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.019) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-1) მოხსნა 

მისაღებია;  

პ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) 

მიმდებარედ მოთხოვნილია სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის  მოხსნა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს მიწის ნაკვეთის 

დარეგისტრირება. ტერიტორიაზე დგას ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლი, რომელიც ასევე, 

ფიქსირდება 2005 წლის აეროზეც.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 9 

მარტის N01230681404 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენა (სატყეო ზონა). 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  

(საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) მიმდებარედ სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება 

და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის მოხსნა მისაღებია.  

ჟ) ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.17.002.343) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) 

ცვლილება.  

N01.11.17.002.343 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის უმეტეს ნაწილზე ვრცელდება 

საცხოვებელი ზონა 2 (სზ-2). რეგისტრაციის სამშენებლოდ განვითარება იგეგმება აღნიშნული ფუნქციური 

ზონისთვის დადგენილი გააშენიანების პარამეტრებით.  

ამასთან, N01.11.17.002.343  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე, 

რომელზეც მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) მოხსნა ფიქსირდება ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლი. შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ზონის ცვლილების შემდგომ მოხდება ფაქტობრივი მდგომარეობის 

ასახვა.  



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის მცირე ნაწილზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა 

1 (ს-1). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის ჩრდილოეთით არსებულ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.002.343) და მიმდებარედ არსებული 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის მცირე ნაწილზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით 

(სზ-2) 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, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.10.003.020; N01.11.10.003.022) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა (სსზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით 

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

მოხსნა;  

ბ) ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის 

მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის 



ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება N01230553510-67 განცხადებაზე წარმოდგენილი 

ესკიზის მიხედვით გათვალისიწინებული მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულის დაცვითა და არასაცხოვრებელი 

ფუნქციით განვითარების პირობით; 

გ) ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.04.028.018) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება და 

სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება, ასევე, N01.14.06.006.097 

საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) 

ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას 

ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 

02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, 

გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; 

N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება; 

ე) ქალაქითბილისში, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296; 

N01.10.06.001.018-ის ნაწილზე) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  

საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

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

მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) სატრანსპორტო ზონა 1-

ით (ტზ-1) ცვლილება; 

ზ) ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.02.005.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 



თ) ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ 

N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი 

ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

ი) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; 

N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.17.07.016.042 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა და N01.17.07.017.081 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილსა და 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) 

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

კ) ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; 

N01.19.35.001.157) და მიმდებარედ N01.19.35.001.089 საკადასტრო ერთეულსა და დაურეგისტრირებელ 

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

არეალის სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) და საცხოვრებელი 

ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება; 

ლ) ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.13.043.026) ნაწილზე და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

მ) ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.15.002.141) და მიმდებარე 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; 

ნ) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი 

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

ის (რზ-1) მოხსნა; 



ო) ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.019) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და 

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

პ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) 

მიმდებარედ სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით არსებული სატყეო ზონის მოხსნა;  

ჟ) ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.17.002.343) და მიმდებარედ არსებული დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე 

სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) 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 

 



„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 საკითხზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.10.003.020) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი 

ზონა 1-ით (სსზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო 

ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს N01.11.10.003.020 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 28 თებერვლის N01230593835 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, 

მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა-2  (რზ-2). 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით, N01.11.10.003.022 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე  

სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) რჩება ხარვეზის სახით. ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ 

არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივი მდგომარეობით 

წარმოადგენს ტროტუარს მიზანშეწონილია გავრცელდეს  სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) შესაბამისად, 

აღნიშნული ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.11.10.003.022 საკადასტრო ერთეულზე და 



მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა (სსზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.003.020; N01.11.10.003.022) და მიმდებარედ 

არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 1-ითა (სსზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ბ) ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის 

მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) მოთხოვნილია საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 

3-ის (სსზ-3) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს საპროექტო N01.10.13.016.164 

საკადასტრო ერთეულზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა წარმოადგენს, რომლის 

ძირითადი ფუნქცია იქნება: კომერციული, სასტუმრო და საოფისე.   

ზემოაღნიშნული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების წესების დანართი N1-ის მე-7 პუნქტის შესაბამისად საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-

ისათვის (სსზ-2) ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების ძირითად დასაშვებ სახეობებს 

წარმოადგენს. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 

ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი 

სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) 

საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება მისაღებია 

N01230553510-67 განცხადებაზე წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით გათვალისიწინებული 

მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულის დაცვისა და არასაცხოვრებელი ფუნქციით განვითარების 

პირობით; 

გ) ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.04.028.018) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 1-



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

ცვლილება. 

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებას, რომელზეც განთავსებულია უნივერსიტეტის მე-10 კორპუსი. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს არსებული შენობის 

რეკონსტრუქცია დაშენაბა-მიშენებით. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1), 

სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია 

სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენები. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილება N01.14.04.028.018 საკადასტრო ერთეულის 

საზღვრებში სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) კონფიგურაციის ფართობის უცვლელად კორექტირებას 

გულისმხობს. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 8 თებერვლის N01230593520 წერილის მიხედვით, თავის კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა 

შემოთავაზებული კონფიგურაციითა და არსებული ფართობების უცვლელად, ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 

თემატური რუკის სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით N01.14.06.006.097 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მცირედ 

ნაწილზე ხარვეზის სახით რჩება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1). აღნიშნული ხარვეზის გასწორების 

მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის 

(სპეცზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.028.018) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

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

ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება და N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე 



სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას 

ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. 

შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის 

მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების 

კუთხეში; ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; 

N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს N01.11.12.002.141;N01.11.12.002.123; 

N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.151 საკადასტრო ერთეულების პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 1 მარტის N01230601712 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1)  ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით 

ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთ-

აღმოსავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) აღნიშნული ტექნიკური 

ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

არეალის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით 

ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV 

მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის 

დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და 

ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე 



მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; 

N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება მისაღებია; 

ე) ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; N01.10.06.001.294; 

N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296) მოთხოვნილია საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) 

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

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს 

კოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ პირთათვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯაროს სამართლის იურიდიული პირის- ქალაქ 

თბილისი მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოს 2023 წლის 1 მარტის N61-0123060191 და 

2022  წლის 28 ნოემბრის N61-01223322157 წერილის შესაბამისად „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით აღიარებულ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით 

სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულების საკითხის დარეგულირების მიზნით 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 მარტის N419 

განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - 

www.Tbilisi.gov.ge - 2019 წლის 8 თებერვლიდან 2019 წლის 8 მარტის ჩათვლით განთავსდა მოწვევა 

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირების/ ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული სხვა პირების დაკმაყოფილების მიზნით ინტერესთა 

გამოხატვის თაობაზე - ქ. თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ, 

N01.10.06.001.261 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 16885 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისა და მასზე საცხოვრებელი 

დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ უძრავ ქონებაზე 

ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა საცხოვრებელი ზონა 6-ისათვის (სზ-6) დადგენილი პარამეტრების 

გათვალისწინებით და მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალურ კოეფიციენტად (კ-

2) განისაზღვრა არაუმეტეს 3.6.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ N01.10.06.001.292 და N01.10.06.001.293 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების 

კოოპერატივის წევრებისთვის საკუთრებაში გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 16 ნოემბრის N22.1748.1894 



განკარგულება და დღეის მდგომარეობით საკითხს განიხილავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო.  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის 

აღმოსავლეთით  სამრეწველო ზონა 1-სა (ს-1) და საპროექტო ტერიტორიას შორის ხარვეზის სახით 

რჩება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2). ასევე,  რეგისტრაციის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში 

სარკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) და  გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო 

ზონა 2-ის (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და 

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. ცვლილებას 

ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; 

N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296; N01.10.06.001.018-ის ნაწილზე) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) 

ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული მხედრის I შესახვევი, N4-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე მოთხოვნილია 

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

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს  2023 წლის 9 

მარტის N0123068969 წერილის მიხედვით, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ ტრანსპორტისა 

და ურბანული განვითარების სააგენტოსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან 

შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა და შესაბამისი შეთანხმების წერილები (N16-

01222912461; 18/10/2022, MIA 5 22 02976318; 24/10/2022). ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით, 

მიზანშეწონილია განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში, სატრანსპორტო ქვეზონა 

მოიხსნას მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც ზემოხსენებული სქემის შესაბამისად, არ არის 

განკუთვნილი გზის მოსაწყობად. 



ამასთან, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური 

დაკორექტირდეს და გავრცელდეს აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული საპროექტო გზის 

მონაკვეთზე, მათ შორის, განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში არსებულ 

ტერიტორიაზე, რომელიც საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შესაბამისად, უნდა დაიტვირთოს 

სერვიტუტით. 

საპროექტო N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ერთიანი კონფიგურაციის ჩამოყალიბების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი 

თავდადებული მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.016.351) ნაწილზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) და 

საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მიმდებარედ 

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

1) ცვლილება მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა, N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.02.005.001) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 

დეკემბრის №20-105 დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1), ხოლო, 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე განსაზღვრულია 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

(საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.001) მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის 



სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების 

მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 6 მარტის N18-0123065298 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, 

წარმოდგენილ არეალზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური 

რუკით გათვალისწინებული ფენის (შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული 

არეალები) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N8-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია საცხოვრებელი ზონა 2-ისა (სზ-2) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო 

ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს კრწანისის გამგეობის 2020 წლის 25 

დეკემბრის N39-01230253338 წერილს, რომლითაც გამგეობა გეგმავს N01.18.01.002.287 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე სკვერის მოწყობას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2023 წლის 2 

მარტის N01230613319 წერილის მიხედვით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზნების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) 

კონფიგურაცია დარჩეს უცვლელი.  



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 28 თებერვლის N01230593534 წერილის მიხედვით, თანახმაა, წარმოდგენილ საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის 

მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 

2-ით (რზ-2) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;  

ი) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის 

ნაწილი; N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო 

ზონა 2-ის (რზ-2)  მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში,  

ვაზისუბნის დასხალებაში არსებული მიწის ნაკვეთების N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; 

N01.17.07.016.036; N01.17.02.001.099; N01.17.07.016.037; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.038; 

N01.17.02.001.098 პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 10 მარტის N01230693849 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-2) ფენა. 



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შმდგომ, საპროექტო არეალის სამხრეთ 

დასავლეთით ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთით N01.17.07.017.081 

საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

ასევე ხარვეზის სახით რჩება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 

საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II 

მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; 

N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; 

N01.17.02.001.099),  მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.17.07.016.042 

საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) 

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

მოხსნა და N01.17.07.017.081 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და 

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

მისაღებია; 

კ) ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-

ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; 

N01.19.35.001.022; N01.19.35.001.157) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 

6-ით (სზ-6) ცვლილება. 



საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

არეალის სამხრეთით და აღმოსავლეთით მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიასა და 

N01.19.35.001.089 საკადასტრო ერთეულზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის 

სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა. 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი 

თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; N01.19.35.001.157) და მიმდებარედ 

N01.19.35.001.089 საკადასტრო ერთეულსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 

1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) 

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

ლ) ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.13.043.026) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 



N01.17.13.043.026 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 

დეკემბრის №20-105 დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 

(სსზ-2). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) 

და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 13 მარტის N01230723725 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 

გათვალისწინებული ფენის (შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები) 

მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის 

დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული 

ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის დასავლეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.043.026) ნაწილზე და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა მისაღებია; 

მ) ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.15.002.141) 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. 



N01.14.15.002.141 საკადასტრო ერთეული, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

მონაცემების მიხედვით, წარმოადგენს შპს "თბილისი ენერჯი" (ს/კ:205129617) საკუთრებას. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს კი საქალაქო ინფრასრტუქტურის 

მომსახურების ობიექტის განთავსება წარმოადგენს. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

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

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

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის 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) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.15.002.141) და მიმდებარე 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; 

ნ) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენის მოხსნა.  

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული, ასევე,  სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) 

საპროექტო არეალი დაურეგისტრირებელ ტერიტორიას წარმოადგენს. ფუნქციური ზონის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით, 2023 წლის 24 თებერვლის N61-01230551145 წერილის მიხედვით, 



უარყოფით პოზიციას აფიქსირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი - ქონების მართვის სააგენტო.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 6 მარტის N01230651479 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 

1 (რზ-1). 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებით ხდება არსებული ფაქტობრივი 

მდგომარეობის ასახვა, ზემოაღნიშნული ცვლილება არ იწვევს ჩამოყალიბებული ერთიანი ზონირების 

რღვევას და გარემო განაშენიანებაში უხეშ და/ან არასწორ ჩარევას.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და 

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

მისაღებია; 

ო) ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.019) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) 

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

მოხსნა.  

ზემოაღნიშნულ რეგისტრაციაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზნობრიობას 

წარმოადგენს მასზე მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 9 მარტის N01230683562 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების  რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.019) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი 

ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-1) მოხსნა მისაღებია;  



პ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.15.347) მიმდებარედ მოთხოვნილია სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება 

და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის  მოხსნა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს მიწის 

ნაკვეთის დარეგისტრირება. ტერიტორიაზე დგას ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლი, რომელიც 

ასევე, ფიქსირდება 2005 წლის აეროზეც.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 9 მარტის N01230681404 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას 

თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენა (სატყეო 

ზონა). 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) მიმდებარედ სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით 

(სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის მოხსნა 

მისაღებია.  

ჟ) ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.17.002.343) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი 

ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება.  

N01.11.17.002.343 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის უმეტეს ნაწილზე 

ვრცელდება საცხოვებელი ზონა 2 (სზ-2). რეგისტრაციის სამშენებლოდ განვითარება იგეგმება 

აღნიშნული ფუნქციური ზონისთვის დადგენილი გააშენიანების პარამეტრებით.  

ამასთან, N01.11.17.002.343  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის იმ 

ნაწილზე, რომელზეც მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) მოხსნა ფიქსირდება 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ზონის ცვლილების 

შემდგომ მოხდება ფაქტობრივი მდგომარეობის ასახვა.  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის მცირე ნაწილზე ხარვეზის სახით რჩება 

სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 



ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

არეალის ჩრდილოეთით არსებულ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-

ით (სზ-2) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.002.343) და მიმდებარედ არსებული 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის მცირე ნაწილზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი 

ზონა 2-ით (სზ-2) 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. 

 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

 

       ____ 2023 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: 

ა) ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.10.003.020) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ით (სსზ-1) 

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

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს N01.11.10.003.020 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 28 

თებერვლის N01230593835 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით, N01.11.10.003.022 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე  სარეკრეაციო ზონა 

2 (რზ-2) რჩება ხარვეზის სახით. ამასთან, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივი მდგომარეობით წარმოადგენს 

ტროტუარს მიზანშეწონილია გავრცელდეს  სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება N01.11.10.003.022 საკადასტრო ერთეულზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა (სსზ-1) და 

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



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვვილის ქუჩა N81-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.003.020; N01.11.10.003.022) და მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1-ითა 

(სსზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული 

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

ბ) ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის 

მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) მოთხოვნილია საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს საპროექტო N01.10.13.016.164 

საკადასტრო ერთეულზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა წარმოადგენს, რომლის ძირითადი 

ფუნქცია იქნება: კომერციული, სასტუმრო და საოფისე.   

ზემოაღნიშნული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 

მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების წესების დანართი N1-ის მე-7 

პუნქტის შესაბამისად საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ისათვის (სსზ-2) ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების ძირითად დასაშვებ სახეობებს წარმოადგენს. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 

ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, ქალაქი თბილისი, გიორგი სააკაძის II 

გასასვლელი, N19-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.164) საზოგადოებრივ 

საქმიანი ზონა 3-ის (სსზ-3) საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება მისაღებია N01230553510-67 განცხადებაზე 

წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით გათვალისიწინებული მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულის დაცვისა და 

არასაცხოვრებელი ფუნქციით განვითარების პირობით; 

გ) ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.04.028.018) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) 

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

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებას, რომელზეც განთავსებულია უნივერსიტეტის მე-10 კორპუსი. მოთხოვნილი 

სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს არსებული შენობის რეკონსტრუქცია დაშენაბა-

მიშენებით. 



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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1), სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და 

ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია სარეკრეაციო ზონა 1-ისა (რზ-1) და 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენები. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილება N01.14.04.028.018 საკადასტრო ერთეულის 

საზღვრებში სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) კონფიგურაციის ფართობის უცვლელად კორექტირებას 

გულისმხობს. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 8 

თებერვლის N01230593520 წერილის მიხედვით, თავის კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა შემოთავაზებული 

კონფიგურაციითა და არსებული ფართობების უცვლელად, ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი 

ფუნქციური ზონის ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკის სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ, საპროექტო ტერიტორიის 

დასავლეთით N01.14.06.006.097 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მცირედ ნაწილზე 

ხარვეზის სახით რჩება სპეციალური ზონა 1 (სპეცზ-1). აღნიშნული ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) სარეკრეაციო 

ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.028.018) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) სპეციალური ზონა 

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

და N01.14.06.006.097 საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილზე სპეციალური ზონა 1-ის (სპეცზ-1) 

სარეკრეაციო ზონა 1-ით (რზ-1) ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკაც; 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას 

ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 

02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, 

გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; 



N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების გავრცელება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს N01.11.12.002.141;N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.064; 

N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.151 საკადასტრო ერთეულების პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 1 

მარტის N01230601712 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 

1-ის (რზ-1)  ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით ცვლილება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთ-

აღმოსავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანებით ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; 

ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, გლდანის დასახლება IV 

მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის 

ქუჩების კუთხეში; ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთებსა 

(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; 

N01.11.12.002.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა და ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების 

გავრცელება მისაღებია; 

ე) ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296) 

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

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს კოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულ პირთათვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემა.  



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯაროს სამართლის იურიდიული პირის- ქალაქ თბილისი 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოს 2023 წლის 1 მარტის N61-0123060191 და 2022  წლის 28 

ნოემბრის N61-01223322157 წერილის შესაბამისად „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

აღიარებულ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ აღებული 

ვალდებულების საკითხის დარეგულირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა თაობაზე" 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 მარტის N419 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.Tbilisi.gov.ge - 2019 წლის 8 თებერვლიდან 2019 წლის 8 

მარტის ჩათვლით განთავსდა მოწვევა კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით 

დაზარალებული პირების/ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული სხვა პირების 

დაკმაყოფილების მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე - ქ. თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა, შესახვევი 

N13-ის მიმდებარედ, N01.10.06.001.261 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16885 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისა და მასზე 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ უძრავ 

ქონებაზე ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა საცხოვრებელი ზონა 6-ისათვის (სზ-6) დადგენილი 

პარამეტრების გათვალისწინებით და მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალურ 

კოეფიციენტად (კ-2) განისაზღვრა არაუმეტეს 3.6.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ N01.10.06.001.292 და N01.10.06.001.293 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების 

კოოპერატივის წევრებისთვის საკუთრებაში გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 16 ნოემბრის N22.1748.1894 განკარგულება და დღეის 

მდგომარეობით საკითხს განიხილავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის აღმოსავლეთით  

სამრეწველო ზონა 1-სა (ს-1) და საპროექტო ტერიტორიას შორის ხარვეზის სახით რჩება საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2). ასევე,  რეგისტრაციის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში სარკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) და  

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

ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის პირის - 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო 

საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის 

მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.292; N01.10.06.001.293; 



N01.10.06.001.294; N01.10.06.001.295; N01.10.06.001.296; N01.10.06.001.018-ის ნაწილზე) საზოგადოებრივ-

საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) და სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2)  საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება 

მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

ვ) ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის 

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

1) ცვლილება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს  2023 წლის 9 მარტის N0123068969 

წერილის მიხედვით, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზების სქემა და შესაბამისი შეთანხმების წერილები (N16-01222912461; 18/10/2022, MIA 5 22 02976318; 

24/10/2022). ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია განსახილველი მიწის ნაკვეთის 

საკადასტრო საზღვრებში, სატრანსპორტო ქვეზონა მოიხსნას მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც 

ზემოხსენებული სქემის შესაბამისად, არ არის განკუთვნილი გზის მოსაწყობად. 

ამასთან, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური დაკორექტირდეს და 

გავრცელდეს აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული საპროექტო გზის მონაკვეთზე, მათ შორის, 

განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც საგზაო 

მოძრაობის ორგანიზების სქემის შესაბამისად, უნდა დაიტვირთოს სერვიტუტით. 

საპროექტო N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ერთიანი კონფიგურაციის ჩამოყალიბების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

N01.72.14.016.351 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული 

მხედრის I შესახვევი, N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.351) ნაწილზე 

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

სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 

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



ზ) ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა, N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.13.02.005.001) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1), ხოლო, გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულზე განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის (საკადასტრო 

კოდი: N01.13.02.005.001) მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.13.02.005.001 საკადასტრო ერთეულის 

მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 6 

მარტის N18-0123065298 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, წარმოდგენილ არეალზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის 

(შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N8-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა 

მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო 

კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია საცხოვრებელი 

ზონა 2-ისა (სზ-2) და სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება. 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს კრწანისის გამგეობის 2020 წლის 25 დეკემბრის N39-

01230253338 წერილს, რომლითაც გამგეობა გეგმავს N01.18.01.002.287 რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე 

სკვერის მოწყობას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 2023 წლის 2 მარტის 

N01230613319 წერილის მიხედვით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნების 

გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონფიგურაცია დარჩეს 

უცვლელი.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 28 

თებერვლის N01230593534 წერილის მიხედვით, თანახმაა, წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით 

(რზ-2) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა N93-ის მიმდებარედ 

მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.287) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.18.01.002.273 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) ცვლილება მისაღებია. 

ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც;  

ი) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; 

N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის 

სააგენტო უფლებამოსილებების ფარგლებში განიხილავს ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში,  ვაზისუბნის 



დასხალებაში არსებული მიწის ნაკვეთების N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; N01.17.07.016.036; 

N01.17.02.001.099; N01.17.07.016.037; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.038; N01.17.02.001.098 პრივატიზებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 10 

მარტის N01230693849 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შმდგომ, საპროექტო არეალის სამხრეთ 

დასავლეთით ხარვეზის სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტო ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთით N01.17.07.017.081 საკადასტრო ერთეულის 

მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სატრანსპორტო 

ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-

ის (რზ-2) მოხსნა. 

ასევე ხარვეზის სახით რჩება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით N01.17.07.016.042 საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე სარეკრეაციო 

ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო/რაიონში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.001.098; N01.17.07.016.043; N01.17.07.016.040; 

N01.17.07.016.036-ის ნაწილი; N01.17.07.016.038; N01.17.07.016.034; N01.17.07.016.037; N01.17.02.001.099),  

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ N01.17.07.016.042 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა და N01.17.07.017.081 

საკადასტრო ერთეულის მცირედ ნაწილსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

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



კ) ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; 

N01.19.35.001.157) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა. 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სამრეწველო ზონა 1 (ს-1). 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის სამხრეთით და 

აღმოსავლეთით მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიასა და N01.19.35.001.089 საკადასტრო 

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

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა. აღნიშნული ტექნიკური 

ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ხორციელდება საპროექტო არეალის სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის 

(ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, 

გარდაბნის გზატკეცილი N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.021; 

N01.19.35.001.020; N01.19.35.001.022; N01.19.35.001.157) და მიმდებარედ N01.19.35.001.089 საკადასტრო 

ერთეულსა და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება და საპროექტო არეალის სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სამრეწველო 

ზონა 1-ის (ს-1) და საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება მისაღებია; 

ლ) ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.13.043.026) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 



N01.17.13.043.026 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (სსზ-2) და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 13 

მარტის N01230723725 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენის 

(შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები) მოხსნა. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის დასავლეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ხარვეზის სახით რჩება გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების 

მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება 

საპროექტო არეალის დასავლეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, იალბუზის ქუჩა N4-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.043.026) ნაწილზე და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების  მოხსნა მისაღებია; 

მ) ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.14.15.002.141) 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. 

N01.14.15.002.141 საკადასტრო ერთეული, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების 

მიხედვით, წარმოადგენს შპს "თბილისი ენერჯი" (ს/კ:205129617) საკუთრებას. მოთხოვნილი სახით 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს კი საქალაქო ინფრასრტუქტურის მომსახურების ობიექტის განთავსება 

წარმოადგენს. 



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

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

აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის 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) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N25-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.15.002.141) და მიმდებარე 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; 

ნ) ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) 

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

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) ფენის მოხსნა.  

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული, ასევე,  სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) 

საპროექტო არეალი დაურეგისტრირებელ ტერიტორიას წარმოადგენს. ფუნქციური ზონის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით, 2023 წლის 24 თებერვლის N61-01230551145 წერილის მიხედვით, უარყოფით 

პოზიციას აფიქსირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების 

მართვის სააგენტო.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 6 

მარტის N01230651479 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში, თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

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



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებით ხდება არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის 

ასახვა, ზემოაღნიშნული ცვლილება არ იწვევს ჩამოყალიბებული ერთიანი ზონირების რღვევას და გარემო 

განაშენიანებაში უხეშ და/ან არასწორ ჩარევას.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.02.03.955) მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

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

ო) ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.031.019) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით (სზ-6) ცვლილება 

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

ზემოაღნიშნულ რეგისტრაციაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზნობრიობას წარმოადგენს მასზე 

მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლის მშენებლობა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 9 

მარტის N01230683562 წერილის მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 

განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

ტერიტორიების  რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ალუბლების ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.019) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 6-ით 

(სზ-6) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-1) მოხსნა 

მისაღებია;  

პ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) 

მიმდებარედ მოთხოვნილია სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება და გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის  მოხსნა. 

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს მიწის ნაკვეთის 

დარეგისტრირება. ტერიტორიაზე დგას ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლი, რომელიც ასევე, 

ფიქსირდება 2005 წლის აეროზეც.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 9 

მარტის N01230681404 წერილის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე 



განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული 

ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენა (სატყეო ზონა). 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთის  

(საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347) მიმდებარედ სატყეო ზონის საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) ცვლილება 

და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სატყეო ზონის მოხსნა მისაღებია.  

ჟ) ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.11.17.002.343) მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) 

ცვლილება.  

N01.11.17.002.343 საკადასტრო კოდით რეგისტირებული მიწის ნაკვეთის უმეტეს ნაწილზე ვრცელდება 

საცხოვებელი ზონა 2 (სზ-2). რეგისტრაციის სამშენებლოდ განვითარება იგეგმება აღნიშნული ფუნქციური 

ზონისთვის დადგენილი გააშენიანების პარამეტრებით.  

ამასთან, N01.11.17.002.343  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე, 

რომელზეც მოთხოვნილია სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) მოხსნა ფიქსირდება ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლი. შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ზონის ცვლილების შემდგომ მოხდება ფაქტობრივი მდგომარეობის 

ასახვა.  

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო ტერიტორიის 

ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიის მცირე ნაწილზე ხარვეზის სახით რჩება სამრეწველო ზონა 

1 (ს-1). აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება საპროექტო არეალის ჩრდილოეთით არსებულ 

ტერიტორიაზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N39-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.002.343) და მიმდებარედ არსებული 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის მცირე ნაწილზე სამრეწველო ზონა 1-ის (ს-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით 

(სზ-2) 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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საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 5401 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 

განცხადების ნომერი : N 01230552863-67 

მიზნობრიობა: იუსტიციის სახლის მშენებლობა  

მესაკუთრე: სახელმწიფო 

დამკვეთის ინფორმაცია: შპს „იუსტიციის სახლი“  

საკადასტრო კოდი: N01.11.10.003.020, 01.11.10.003.022 და მიმდებარედ 
არსებული დაურეგისტრირებელი ტერიტორია  

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ომარ ხიზანიშვილი N 81 

დაინტერესებული პირი: ლაშა ლობჯანიძე 

1 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290056&lrId=10880#/C=44.8341823-
41.8088843@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290056&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290056&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  1 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2020 წლის 28 თებერვლის N01230593835 
წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი 
ფუნქციური ზონის ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 
გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) ფენა. 

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) (1004კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (5401კვ.მ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-1 (სსზ-1) (4397კვ.მ) 



საკითხი  1 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-3 (სსზ-3)-ის ცვლილება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 2764 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-3 (სსზ-3), სარეკრეაციო ზონა-1 
(რზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230553510-67 

მიზნობრიობა: მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა, 
ძირითადი ფუნქცია: კომერციული, სასტუმრო და საოფისე.  

მესაკუთრე: შპს "კომფორტი 50" 

საკადასტრო კოდი : N01.10.13.016.164 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, 
ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, ნაკვეთი 16/123, 
გიორგი სააკაძის II გასასვლელი, N 19 

დაინტერესებული პირი: ემზარი შუბითიძე 

2 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290138&lrId=10880#/C=44.78000
96-41.7258117@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290138&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=290138&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  2 

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 განცხადებაზე წარმოდგენილი 
ესკიზის მიხედვით გათვალისიწინებული ნიშნულის სიმაღლის და არასაცხოვრებელი ფუნქციით განვითარების პირობით 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (2764კვ.მ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-3 (სსზ-3) (2764კვ.მ) 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1), სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1)-ის ცვლილება სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1), სარეკრეაციო ზონა-1 
(რზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 2891 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1), სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)  

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N01230584484-67 

მიზნობრიობა:  არსებული შენობის რეკონსტრუქცია დაშენაბა-მიშენებით 

მესაკუთრე: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

დამკვეთის ინფორმაცია: ლაშა საღინაძე 

საკადასტრო კოდი : N01.14.04.028.018 და 01.14.06.006.097-ის ნაწილი 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა უნივერსიტეტის N 2 

დაინტერესებული პირი: ლევან ხუხაშვილი 

3 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291102&lrId=10880#/C=44.7221381-
41.7181053@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291102&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291102&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  3 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 8 თებერვლის 
N01230593520 წერილი: სამსახური თანახმაა შემოთავაზებული კონფიგურაციითა და არსებული ფართობების უცვლელად, 
ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკის 
ფენის სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა) 

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) (1443კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (1443კვ.მ) 

სპეციალური  ზონა-1 (სპეცზ-1) (1448კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (1448კვ.მ) 



საკითხი  3 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  4 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1588 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 0123053911-67 

მიზნობრიობა: პრივატიზება 

მესაკუთრე: სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 

საკადასტრო კოდი : N01.11.12.002.151; N01.11.12.002.141, 
N01.11.12.002.064; N01.11.12.002.057; N01.11.12.002.123; N01.11.12.002.152 
და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გლდანის მიკრო/რაიონის IV მიმდებარედ; 
ქალაქი თბილისი, დ. შენგელაიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, 
გლდანის დასახლება IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/064); ქალაქი 
თბილისი, დემნა შენგელაიას და ხიზანიშვილის ქუჩების კუთხეში; ქალაქი 
თბილისი, გლდანის მასივი IV მ/რ-ის მიმდებარედ 

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288971&lrId=10880#/C=44.8227468-
41.8015141@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288971&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288971&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  4 

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (1588 კვ.მ) ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (1588 კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (სამსახური, 2023 წლის 1 მარტის 
N01230601712 წერილი) 

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



საკითხი  4 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 17013 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 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი:N01223605-67 

მიზნობრიობა: კოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ 
პირთათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის 

მესაკუთრე: შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენი“  

დამკვეთის ინფორმაცია: სერგო კვანტალიანი 

საკადასტრო კოდი : N01.10.06.001.292, 01.10.06.001.293, 01.10.06.001.294,  
01.10.06.001.295, 01.10.06.001.296; 01.10.06.001.018-ის ნაწილზე   

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრე იბერი, შესახვევი N13-ის 
მიმდებარედ 

დაინტერესებული პირი:  ნიკოლოზ გოგეშვილი 

5 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=273080&lrId=10880#/C=44.7491847-
41.7947929@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=273080&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=273080&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  5 

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  

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (16858კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (17013კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (155ვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის 
სააგენტო: 2023 წლის 1 მარტის N61-0123060191 წერილის მიხედვით სააგენტო არ არის წინააღმდეგი, რომ იმსჯელოთ ზემოხსენებულ მიწის 
ნაკვეთებზე სრულად საცხოვრებელი ზონა-6-ის გავრცელების საკითხზე.  



საკითხი  5 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), სატრანსპორტო ზონა-1 
(ტზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 597 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 01230513645-67 (012306212-67) 

მესაკუთრე: ნაირა არღვლიანი; ნინო არღვლიანი; ელგუჯა არღვლიანი 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნინო არღვლიანი 

საკადასტრო კოდი : N01.72.14.016.351-ის ნაწილი და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიდგორი, ორასი თავდადებული 
მხედრის I შესახვევი N 4 

დაინტერესებული პირი: მარი ზანდარაშვილი 

6 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288086&lrId=10880#/C=44.6716082-
41.7919614@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288086&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288086&lrId=10880


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 : თანხმობა (2023 წლის 27 თებერვლის N01230583890 წერილი: სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად, 
განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილია სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსა და საპატრულო პოლიციის 
დეპარტამენტთან შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა და შესაბამისი შეთანხმების წერილები (N16-01222912461; 18/10/2022, MIA 
5 22 02976318; 24/10/2022).   
სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის სამსახური, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ფუნქციური 
ზონის ცვლილების, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ცვლილებას საცხოვრებელი ზონა 1-ით (სზ-1) მიზანშეწონილად მიიჩნევს ნაწილობრივ. 
კერძოდ, განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში, სატრანსპორტო ქვეზონის ფენა მოიხსნას მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც 
ზემოხსენებული სქემის შესაბამისად, არ არის განკუთვნილი გზის მოსაწყობად. 
ამასთან, არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონტური დაკორექტდეს და გავრცელდეს აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული 
საპროექტო გზის მონაკვეთზე, მათ შორის, განსახილველი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც საგზაო 
მოძრაობის ორგანიზების სქემის შესაბამისად, უნდა დაიტვირთოს სერვიტუტით) 

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (135კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (135კვ.მ) 

საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (462კვ.მ) სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (462კვ.მ) 



საკითხი  7 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 202 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230473666-67 (01230592050-67) 

მესაკუთრე: ომარ ლომსაძე 

დაინტერესებული პირი: ზურაბ კირკიტაძე 

საკადასტრო კოდი : N01.13.02.005.001 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩა N8 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291286&lrId=10880#/C
=44.7760170-41.7756892@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291286&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=291286&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  7 

ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (202კვ.მ) სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (202კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 6 მარტის N18-0123065298 
წერილი) 

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



საკითხი  7 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  8 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2)-ის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 225 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: სკვერის მოწყობა 

მესაკუთრე: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი 

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 

საკადასტრო კოდი : N01.18.01.002.287; N01.18.01.002.273-ის 
ნაწილი და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ორთაჭალის ქუჩა N 93-ის 
მიმდებარედ 

განცხადების ნომერი: N 01230531290-67 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289008&lrId=10880#/
C=44.8132877-41.6759067@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289008&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289008&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  8 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 28 თებერვლის 
N01230593534 წერილი) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს პოზიცია: უარი (2023 წლის 2 მარტის N01230613319 წერილი: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების მიზნების გათვალისწინებით, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის 
სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მიზანშეწონილად მიიჩნევს, არსებული სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) კონფიგურაცია დარჩეს 
უცვლელი. 
შესაბამისად, სამსახური აღნიშნულ ფუნქციური ზონის ცვლილებას, სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ცვლილებას სარეკრეაციო ზონა 2-ით (რზ-2) 
მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს) 

საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (225კვ.მ) სარეკრაციო ზონა-2 (რზ-2) (225კვ.მ) 



საკითხი  8 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  9 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი:  9075 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230663020-67 

მიზნობრიობა: პრივატიზება 

საკადასტრო კოდი : N01.17.02.001.098, 01.17.07.016.043,  
01.17.07.016.040, 01.17.07.016.036-ის ნაწილი, 01.17.07.016.038, 
01.17.07.016.034, 01.17.07.016.037, 01.17.02.001.099, 01.17.07.016.042, 
01.17.07.017.081  და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, II მიკრო\რაიონი 

მესაკუთრე: სსიპ თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტი 

დაინტერესებული პირი: სსიპ ქონების მართვის სააგენტო 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293649&lrId=10880#/C=44.83917
00-41.7057907@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293649&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293649&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  9 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 10 მარტის N01230693849 
წერილი)  

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

საცხოვრებელი  ზონა-6 (სზ-6) (9062კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (13კვ.მ) 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (9075კვ.მ) 



საკითხი  9 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  10 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სამრეწველო ზონა-1 (ს-1), საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სატრანსპორტო ზონა-1 
(ტზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი:  4932 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1), სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230652921-67 

მიზნობრიობა: სამშენებლო განვითარება 

დამკვეთის ინფორმაცია: მარიამ ჯაში, ჯემალ წურწუმია 

საკადასტრო კოდი : N01.19.35.001.021, 01.19.35.001.020, 01.19.35.001.022,  
01.19.35.001.157, 01.19.35.001.089  და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქ თბილისში, გარდაბნის გზატკევილი; ქალაქი თბილისი, 
გარდაბნის გზატკეცილი N4 

დაინტერესებული პირი: თამაზ გიორგაძე 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293239&lrId=10880#/C=44.8777804-
41.6723619@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293239&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=293239&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  10 

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 

სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (4864კვ.მ) საცხოვრებელი  ზონა-6 (სზ-6) (4449კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (483კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (68კვ.მ) 



საკითხი  11 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 129 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი: N01230683804-67  

მესაკუთრე: შპს "ფორის დეველოპმენტი" 

დამკვეთის ინფორმაცია: ბექა მანველიძე 

დაინტერესებული პირი: ვაჟა აფრიამაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.17.13.043.026-ის ნაწილი და მიმდებარე 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, იალბუზის ქუჩა N 4 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=294383&lrId=10880#/C=44.
8265476-41.6865100@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=294383&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=294383&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  11 

ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (129კვ.მ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა-2 (სსზ-2) (129კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 13 მარტის N01230723725 
წერილი)  

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



საკითხი  11 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1625 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 0123073451-67 

მიზნობრიობა: საქალაქო ინფრასრტუქტურის მომსახურების ობიექტის 
განთავსება 

მესაკუთრე: შპს "თბილისი ენერჯი" 

დამკვეთის ინფორმაცია: მამუკა კობახიძე 

საკადასტრო კოდი : N01.14.15.002.141 და მიმდებარე ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა N 25 

დაინტერესებული პირი: გიორგი ბარამიძე 

12 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295726&lrId=10880#/C=44.7451587
-41.7321192@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295726&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295726&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  12 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 14 მარტის N01230731043 
წერილი) 

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

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (1625კვ.მ) სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1) (1625კვ.მ) 



საკითხი  12 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 182 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 0122333245-67 (01223601221-67; 0123031197-67) 

მიზნობრიობა: ძველი გენ.გეგმის ზონირების დაბრუნება 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნაზი იაშაღაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N81.02.03.955-ის მიმდებარედ 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა 

დაინტერესებული პირი: დათუნა იაშაღაშვილი 

13 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=266199&lrId=10880#/C=44.74407
64-41.6542716@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=266199&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=266199&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  13 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 6 მარტის N01230651479 
წერილი) 

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

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (182კვ.მ) საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (182კვ.მ) 



საკითხი  13 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 3450 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230513009-67 

მიზნობრიობა: მრავალბიანიანის განთავსება  

მესაკუთრე: ივანე ჩხეიძე 

დამკვეთის ინფორმაცია: ივანე ჩხეიძე 

საკადასტრო კოდი : N01.17.07.031.019 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ალუბლების ქუჩა N 39 

დაინტერესებული პირი: თეიმურაზ ჯაფარიძე 

14 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288001&lrId=10880#/C=44.8568127-
41.7010247@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288001&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=288001&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  14 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2023 წლის 9 მარტის N01230683562 წერილის 
მიხედვით, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის 
ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების  რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2)  

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

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (3450კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (3450კვ.მ) 



საკითხი  14 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  15 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სატყეო ზონის (სატყეო) ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1)-ით 
ცვლილების საერთო ფართობი: 103 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ), საცხოვრებელი ზონა-1 
(სზ-1) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: დარეგისტირება 

დამკვეთის ინფორმაცია: ლალი ჭიპაშვილი 

დაინტერესებული პირი: მაია მათიაშვილი 

საკადასტრო კოდი: N72.13.15.347-ის მიმდებარედ 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ავჭალა 2-ის დასახლება, სვანეთის 
ქუჩა N 37ა 

განცხადების ნომერი: N01230532525-67 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289143&lrId=10880#/C=44.8003972-41.  
8333817@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289143&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289143&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=289143&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  15 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2023 წლის 9 მარტის N01230681404 წერილის 
შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს მოთხოვნილი ფუნქციური ზონის 
ცვლილება და ასევე, მოიხსნას თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით გათვალისწინებული ფენა (სატყეო 
ზონა). 

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

სატყეო ზონა(სატყეო) (103კვ.მ) საცხოვრებელი  ზონა-1 (სზ-1) (103კვ.მ) 



საკითხი  15 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  16 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სამრეწველო ზონა-1 (ს-1)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 318 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

მიზნობრიობა: რეგისტრაციაზე სრულად საცხოვრებელი ზონის 
გავრცელება.  

მესაკუთრე: ნიკოლოზ უსანეთაშვილი 

დამკვეთის ინფორმაცია: ნიკოლოზ უსანეთაშვილი 

დაინტერესებული პირი:  გიორგი ბარამიძე 

საკადასტრო კოდი : N01.11.17.002.343 და მიმდებარედ არსებული 
დაურეგისტყრირებელი  ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქუჩა N 39 

განცხადების ნომერი: N01230712-67 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295044&lrId=10880#/C=44.8159318-
41.7852424@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295044&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=295044&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  16 

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

სამრეწველო ზონა-1 (ს-1) (318კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (318კვ.მ) 
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