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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2023 წლის 8 თებერვლის  N23.137.168 განკარგულებით მოწონებული მტავრობის თანხმობები 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:	01-01230392651
თარიღი:	08/02/2023 	

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
N01223394160-67;	 N18-01223422859;	 N01223641119-67	 (01230121876-67);	 N01223641949-67;
N01230102014-67	 (01230113020-67;	 01230132263-67);	 N01230313900-67	 (01230323679-67);
N01223503111-67	 (01230051-67;	 01230242552-67);	 N01230373896-67	 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	8	თებერვლის	N23.137.168	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	8	თებერვლის	N23.137.168	განკა
რგულება-	7	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	-	2	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	-	7	ფურცელი;



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად	
გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-26	ფურცელი.

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი

















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,  კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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) ფენის მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული 

სამსახურის შენობის განთავსება, რაც შეამცირებს მოლოდინის დროს და უზრუნველყოფს სამედიცინო 

ბრიგადის სწრაფ რეაგირებას. 

აღნიშნული უძრავი ქონება წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტომ 2023 

წლის 1 თებერვლის N61-01230323605 წერილით დააფიქსირა პოზიცია მოთხოვნილი სახით ფუნქციური 

ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 8 

დეკემბრის N01223422826 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, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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;  



ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო ზონით ცვლილება.  

აღნიშნული ტერიტორიის მომიჯნავედ, სამხრეთით დამტკიცებულია განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა. ხოლო საპროექტო არეალს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ფერდი, რომელიც მოქცეულია მაღალი და 

საშუალო გეოლოგიური საფრთხეების ზონაში და წარმოადგენს ერთიან მასივს. ამასთან, მიმდებარე არეალი 

გაუნაშენიანებელია, რომლის შენარჩუნება წარმოადგენს ქალაქმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტს.  

აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის სააგენტო 2023 

წლის 1 თებერვლის N61-01230323614 წერილის მიხედვით, არ არის წინააღმდეგი, დაინტერესებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (N01.72.16.104.006-ის ნაწილი) გავრცელებული ფუნქციური ზონა, სარეკრეაციო ზონა (რზ) 

შეიცვალოს სატყეო ზონით. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო 

ზონით ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

გ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) 

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

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

საპროექტო N72.13.18.572 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 

№20-105 დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1) და მცირედ ნაწილზე 

სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით 

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც. 



საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა 2 (სზ-2), 

შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული ხასიათი. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 1 

თებერვლის N18-0123032938 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.18.572 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია) განხორციელდეს სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

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

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთსა 

(საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-

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

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

დ) ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) 

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

ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით 

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება იმდებარე N01.12.10.016.008 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა (სზ), 

შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული ხასიათი. 

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

თებერვლის N18-01230323622 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002-ის ნაწილი, N01.12.10.016.008-ის და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) 

განხორციელდეს სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.10.016.002) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.12.10.016.008 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) 



საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

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

ე) ქალაქ თბილისში,  მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით განვითარების 

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

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენის მოხსნა 

ხორციელდება მომიჯნავე N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 3 

თებერვლის N18-01230343013 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003; N01.12.09.003.047; N01.12.09.003.040 და 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) განხორციელდეს გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) და მომიჯნავე 

N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 



ვ) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, 

კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031) ნაწილზე 

მოთხოვნილია შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის ჩრდილოეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე ხარვეზის სახით რჩება 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა ხორციელდება 

N01.17.07.039.031 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230383724 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე განხორციელდეს 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი 

თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.039.031) ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე შიდაკვარტალური 

(ურბანული) გამწვანებული მოხსნა მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა, N 5, კორპუსი 2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 



საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230383929 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე განხორციელდეს 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუსი 2-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.004.036) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნა.  

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს კომერციული 

დანიშნულების/ფუნქციის მქონე  შენობა/ნაგებობის განთავსება. რეგისტრაცია წარმოადგენს მოასფალტებულ 

სივრცეს და არ გააჩნია სარეკრეაციო ფუნქცია. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე ხარვეზის სახით რჩება 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მცირე ნაწილი. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა ხორციელდება N01.11.12.004.036 

საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზეც. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230382651 წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 



ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.036) და მიმდებარედ არსებული დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიის მცირე ნაწილზე  გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-

1) მოხსნა მისაღებია. 

ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

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

(გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 დ) პროექტის ავტორი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 



„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

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

შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იწონებს „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს, შემდეგ საკითხებზე:  

ა) ქალაქ თბილისში,  კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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) ფენის მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

რაიონული სამსახურის შენობის განთავსება, რაც შეამცირებს მოლოდინის დროს და უზრუნველყოფს 

სამედიცინო ბრიგადის სწრაფ რეაგირებას. 

აღნიშნული უძრავი ქონება წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის 

სააგენტომ 2023 წლის 1 თებერვლის N61-01230323605 წერილით დააფიქსირა პოზიცია მოთხოვნილი 

სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 

8 დეკემბრის N01223422826 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, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 

3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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;  



ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო 

ზონით ცვლილება.  

აღნიშნული ტერიტორიის მომიჯნავედ, სამხრეთით დამტკიცებულია განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა. ხოლო საპროექტო არეალს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ფერდი, რომელიც 

მოქცეულია მაღალი და საშუალო გეოლოგიური საფრთხეების ზონაში და წარმოადგენს ერთიან 

მასივს. ამასთან, მიმდებარე არეალი გაუნაშენიანებელია, რომლის შენარჩუნება წარმოადგენს 

ქალაქმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტს.  

აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის სააგენტო 

2023 წლის 1 თებერვლის N61-01230323614 წერილის მიხედვით, არ არის წინააღმდეგი, 

დაინტერესებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (N01.72.16.104.006-ის ნაწილი) გავრცელებული 

ფუნქციური ზონა, სარეკრეაციო ზონა (რზ) შეიცვალოს სატყეო ზონით. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) 

სატყეო ზონით ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკაც; 

გ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.18.572) მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) 

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

მოხსნა. 

საპროექტო N72.13.18.572 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1) 

და მცირედ ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2), 

სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია 

სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 



ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი 

სახით განვითარების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც. 

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა 

2 (სზ-2), შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული 

ხასიათი. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 

1 თებერვლის N18-0123032938 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.13.18.572 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია) განხორციელდეს 

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

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის 

ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

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

დ) ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) 

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

მოხსნა. 

ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი 

სახით განვითარების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება იმდებარე 

N01.12.10.016.008 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე. 

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა 

(სზ), შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული 

ხასიათი. 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 1 თებერვლის N18-01230323622 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.10.016.002-ის ნაწილი, N01.12.10.016.008-ის და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) განხორციელდეს სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი 

ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 

2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.10.016.002) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.12.10.016.008 

საკადასტრო ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო 

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

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

ე) ქალაქ თბილისში,  მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) მოთხოვნილია გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით 

განვითარების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების ფენის მოხსნა ხორციელდება მომიჯნავე N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო 

ერთეულებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 

3 თებერვლის N18-01230343013 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003; N01.12.09.003.047; N01.12.09.003.040 და 



დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) განხორციელდეს გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) 

და მომიჯნავე N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 

ვ) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, 

კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031) 

ნაწილზე მოთხოვნილია შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის 

ჩრდილოეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე 

ხარვეზის სახით რჩება ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ინიციატივით გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების მოხსნა ხორციელდება N01.17.07.039.031 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 7 თებერვლის N01230383724 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე 

განხორციელდეს გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; 

ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031) ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანებული მოხსნა მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა, N 5, კორპუსი 2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

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

დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 

დადგენილებით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - 

რუკის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 7 თებერვლის N01230383929 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე 

განხორციელდეს გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუსი 

2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა 

მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.004.036) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო 

ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა.  

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს 

კომერციული დანიშნულების/ფუნქციის მქონე  შენობა/ნაგებობის განთავსება. რეგისტრაცია 

წარმოადგენს მოასფალტებულ სივრცეს და არ გააჩნია სარეკრეაციო ფუნქცია. 



მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის 

სამხრეთით დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე ხარვეზის 

სახით რჩება სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მცირე ნაწილი. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის 

გასწორების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

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

მოხსნა ხორციელდება N01.11.12.004.036 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიაზეც. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 

წლის 7 თებერვლის N01230382651 წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში 

თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით გათვალისწინებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.036) და მიმდებარედ არსებული 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის მცირე ნაწილზე  გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა 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. 
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საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1)-ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 2371 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01223394160-67 

მიზნობრიობა: სასწრრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული 
სამსახურის შენობის განთავსება.  

დამკვეთის ინფორმაცია: სსიპ „საგანგებო სიტუაციების 
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი" 

საკადასტრო კოდი : N01.19.25.001.295-ის ნაწილი 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი,  ალექსეევკის N 3 

დაინტერესებული პირი: მარინა იონიდისი 

1 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=268027&lrId=10880#/C=44.9464280-
41.6913345@Z=17 
 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=268027&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=268027&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  1 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2022 წლის 8 დეკემბრის N01223422826 
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) (2371კვ.მ) სპეციალური ზონა-1 (სპეცზ-1) (2371კვ.მ) 



საკითხი  1 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონის (რზ) ცვლილება სატყეო ზონით (სატყეო)  
ცვლილების საერთო ფართობი: 60698 კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3), ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა 
(ლსზ) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 15-0122343229-16 

საკადასტრო კოდი : N01.72.16.104.006-ის ნაწილი 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 

დაინტერესებული პირი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 

2 



არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  2 

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

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (60698კვ.მ) სატყეო ზონა (სატყეო) (60698კვ.მ) 



საკითხი  2 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) - ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 3031კვ.მ.  
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) 

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N01223641119-67 (01230121876-67) 

მესაკუთრე: ციალა ოდიშვილი 

საკადასტრო კოდი : N72.13.18.572 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი 
ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი გლდანი 

დაინტერესებული პირი: ირინე ბალავაძე 

3 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=276772&lrId=10880#/C=44.81465
29-41.8162038@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=276772&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=276772&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  3 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 1 თებერვლის N18-
0123032938 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) (3031ვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2) (3031კვ.მ) 



საკითხი  3 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2)-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა (სზ) - ით  
ცვლილების საერთო ფართობი: 3366 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 01223641949-67 

მესაკუთრე: სოფრომ ცერცვაძე 

საკადასტრო კოდი : N001.12.10.016.002 და N01.12.10.016.008 -ის ნაწილი და 
მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გეგუთის ქუჩა N 23 

დაინტერესებული პირი: ნანული ცხოვრებაძე 

4 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=275004&lrId=10880#/C=44.8064970-
41.7414204@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=275004&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=275004&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  4 

საცხოვრებელი  ზონა (სზ) (3366კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (3366ვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 1 თებერვლის N18-
01230323622 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 ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გამწვანების თემატური რუკა 



საკითხი  5 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 1484 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1)  

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N 01230102014-67 (01230113020-67; 
01230132263-67) 

მესაკუთრე: თამარ ზედგინიძე, დავით შუბაშიკელი,  
ნინო წიკლაური 

დაინტერესებული პირი: გიორგი მირიანაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.12.09.003.003, 01.12.09.003.044, 
01.12.09.003.043, 01.12.09.003.047, 01.12.09.003.040 და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია  

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მუხიანის ქუჩა N11; 11ა; 11ბ 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=277105&lrId=10880#/C=44
.7964148-41.7633862@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=277105&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=277105&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  5 

ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (1484კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-5 (სზ-5) (1472კვ.მ) 

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (12კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 3 თებერვლის N18-
01230343013 წერილი) 

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



საკითხი  5 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  6 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 611 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6), სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) 

გამწვანების თემატური რუკა 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი : N01230313900-67 (01230323679-67) 

მიზნობრიობა: ძველი გენ.გეგმის ზონირების დაბრუნება 

მესაკუთრე: შპს "მანუ" 

დაინტერესებული პირი: გიორგი ბარამიძე 

საკადასტრო კოდი : N01.17.07.039.031-ის ნაწილი და მიმდებარე 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; 
ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=282292&lrId=10880#/C=44.
8467775-41.7035528@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=282292&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=282292&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  6 

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (611კვ.მ) ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (611კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 7 თებერვლის N01230383724 
წერილი) 

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



საკითხი  6 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



საკითხი  7 
ადგილმდებარეობა 

მოთხოვნის ტექსტი: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით ურბანული გამწვანების (შიდა კვარტლური) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 266 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) 

გამწვანების თემატური რუკა 
 
 

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება ფუნქციური ზონირება 2014-2018 

განცხადების ნომერი:N01223503111-67 (01230051-67; 
01230242552-67) 

დამკვეთის ინფორმაცია: გიორგი მორჩაძე 

დაინტერესებული პირი: ვაჟა აფრიამაშვილი 

საკადასტრო კოდი : N01.72.14.013.431 -ის ნაწილი 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა, N 5, 
კორპუსი 2 

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=279716&lrId=10880#/C=44.7
749580-41.7979834@Z=17  

https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=279716&lrId=10880
https://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=279716&lrId=10880


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

ზონირების ბალანსი საკითხი  7 

საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (266კვ.მ) ურბანული გამწვანება (შიდა კვარტლური) (266კვ.მ) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: თანხმობა (2023 წლის 7 თებერვლის N01230383929 
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: გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) ცვლილება.  
ცვლილების საერთო ფართობი: 32 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: N01230373896-67 

მიზნობრიობა: კომერციული შენობა-ნაგებობის განთავსება 

მესაკუთრე: შპს ,,ქურანი„ 406109018 

დამკვეთის ინფორმაცია: დავით სიდამონიძე 

დაინტერესებული პირი: დავით სიდამონიძე 

საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.036 და მიმდებარედ არსებული 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია 

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ილია ვეკუას ქუჩა N97 

https://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.8225820-41.7984745@Z=20  

https://maps.tbilisi.gov.ge/


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება 

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პოზიცია: 2023 წლის 7 თებერვლის N01230382651 წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის 
ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით 
გათვალისწინებული ფენის (სარეკრეაციო ზონა 1) მოხსნა. 
 
 

ზონირების ბალანსი საკითხი  8 

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (32კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (32კვ.მ) 

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



საკითხი  8 

არსებული ზონირებისა და გამწვანების ფენა არსებული ფუნქციური ზონა რჩება უცვლელი 

ფუნქციური ზონირების რუკა 



 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის -

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განიხილავს შემდეგ საკითხებს:   

ა) 2022 წლის 5 დეკემბრის N01223394160-67 განცხადებით მარინა იონიდისმა (პ/ნ: 01034000138) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) 

ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკით განსაზღვრული სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

(რზ-2) მოხსნა;  

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის 2022 წლის 8 

დეკემბრის N18-01223422859 წერილით მოთხოვნილია ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო 

ზონით ცვლილება; 

გ) 2022 წლის 30 დეკემბრის N01223641119-67 (01230121876-67) განცხადებით ირინე ბალავაძემ 

(პ/ნ:01010006901) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.18.572) სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება და გამწვანებული 

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

დ) 2022 წლის 30 დეკემბრის N01223641949-67 განცხადებით ნანული ცხოვრებაძემ (პ/ნ:01019065174) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და 

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

ე) 2023 წლის 10 იანვრის N01230102014-67 (01230113020-67; 01230132263-67) განცხადებით გიორგი 

მირიანაშვილმა (პ/ნ:01024035101) მოითხოვა ქალაქ თბილისში,  მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

ვ) 2023 წლის 31 იანვრის N01230313900-67 (01230323679-67) განცხადებით გიორგი ბარამიძემ 

(პ/ნ:01024010320) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი თბილისი, 

ვაზისუბრნის Iმ/რ, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.039.031) ნაწილზე შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების მოხსნა; 



ზ) 2022 წლის 16 დეკემბრის N01223503111-67 (01230051-67; 01230242552-67) განცხადებით ვაჟა 

აფრიამაშვილმა (პ/ნ: 36001049323) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუსი 2-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

თ) 2023 წლის 6 თბერვლის N01230373896-67 განცხადებით დავით სიდამონიძემ (პ/ნ:N01019013768) 

მოითხოვა ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.004.036) გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა.  

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში,  კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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) ფენის მოხსნა. 

ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული 

სამსახურის შენობის განთავსება, რაც შეამცირებს მოლოდინის დროს და უზრუნველყოფს სამედიცინო 

ბრიგადის სწრაფ რეაგირებას. 

აღნიშნული უძრავი ქონება წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტომ 2023 

წლის 1 თებერვლის N61-01230323605 წერილით დააფიქსირა პოზიცია მოთხოვნილი სახით ფუნქციური 

ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2022 წლის 8 

დეკემბრის N01223422826 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, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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;  

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო ზონით ცვლილება.  



აღნიშნული ტერიტორიის მომიჯნავედ, სამხრეთით დამტკიცებულია განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა. ხოლო საპროექტო არეალს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ფერდი, რომელიც მოქცეულია მაღალი და 

საშუალო გეოლოგიური საფრთხეების ზონაში და წარმოადგენს ერთიან მასივს. ამასთან, მიმდებარე არეალი 

გაუნაშენიანებელია, რომლის შენარჩუნება წარმოადგენს ქალაქმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტს.  

აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქონების მართვის სააგენტო 2023 

წლის 1 თებერვლის N61-01230323614 წერილის მიხედვით, არ არის წინააღმდეგი, დაინტერესებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (N01.72.16.104.006-ის ნაწილი) გავრცელებული ფუნქციური ზონა, სარეკრეაციო ზონა (რზ) 

შეიცვალოს სატყეო ზონით. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ 

არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო 

ზონით ცვლილება მისაღებია. ცვლილებას ექვემდებარება გამწვანებული ტერიტორიების რუკაც; 

გ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) 

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

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

საპროექტო N72.13.18.572 საკადასტრო ერთეულზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 

№20-105 დადგენილების მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 1 (სზ-1) და მცირედ ნაწილზე 

სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) და 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრულია სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2). 

ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით 

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზეც. 

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა 2 (სზ-2), 

შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული ხასიათი. 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 1 

თებერვლის N18-0123032938 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.13.18.572 და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია) განხორციელდეს სარეკრეაციო ზონა 2-ის 

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

სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთსა 

(საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-

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

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

დ) ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002) ნაწილზე მოთხოვნილია სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) 

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

ფრაგმენტული კონფიგურაციით ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით 

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

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით 

ფუნქციური ზონის ცვლილება ასევე ხორციელდება იმდებარე N01.12.10.016.008 საკადასტრო ერთეულის 

ნაწილსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე. 

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულია საცხოვრებელი ზონა (სზ), 

შესაბამისად მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილებას არ გააჩნია ფრაგმენტული ხასიათი. 

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

თებერვლის N18-01230323622 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002-ის ნაწილი, N01.12.10.016.008-ის და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) 

განხორციელდეს სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული 

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

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.10.016.002) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.12.10.016.008 საკადასტრო 

ერთეულის ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) 

საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება და გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

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



ე) ქალაქ თბილისში,  მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით 

განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა (სზ). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ფრაგმენტული ცვლილებისგან თავის არიდებისა და ტერიტორიის ერთიანი სახით განვითარების 

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

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების ფენის მოხსნა 

ხორციელდება მომიჯნავე N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური 2023 წლის 3 

თებერვლის N18-01230343013 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003; N01.12.09.003.047; N01.12.09.003.040 და 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორია) განხორციელდეს გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) და მომიჯნავე 

N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) 

გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 

ვ) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, 

კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031) ნაწილზე 

მოთხოვნილია შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების მოხსნა. 



საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 

საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის ჩრდილოეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე ხარვეზის სახით რჩება 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა ხორციელდება 

N01.17.07.039.031 საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230383724 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე განხორციელდეს 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი 

თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.07.039.031) ნაწილზე და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე შიდაკვარტალური 

(ურბანული) გამწვანებული მოხსნა მისაღებია; 

ზ) ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა, N 5, კორპუსი 2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული 

ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების  მოხსნა. 

საპროექტო არეალზე „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

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

მიხედვით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6). 

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

დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის მიხედვით, 



საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) და გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრულია ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230383929 წერილის მიხედვით, თანახმაა საპროექტო არეალზე განხორციელდეს 

გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუსი 2-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა მისაღებია; 

თ) ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.004.036) მოთხოვნილია გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის 

(რზ-1) მოხსნა.  

საპროექტო ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს კომერციული 

დანიშნულების/ფუნქციის მქონე  შენობა/ნაგებობის განთავსება. რეგისტრაცია წარმოადგენს მოასფალტებულ 

სივრცეს და არ გააჩნია სარეკრეაციო ფუნქცია. 

მოთხოვნილი სახით ფუნქციური ზონის ცვლილების შემდგომ საპროექტო არეალის სამხრეთით 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკაზე ხარვეზის სახით რჩება 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მცირე ნაწილი. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით გამწვანებული 

ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა ხორციელდება N01.11.12.004.036 

საკადასტრო ერთეულის მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზეც. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, 2023 წლის 7 

თებერვლის N01230382651 წერილის შესაბამისად სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა, საპროექტო 

ტერიტორიაზე განხორციელდეს თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების რუკით გათვალისწინებული 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) მოხსნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.036) და მიმდებარედ არსებული დაურეგისტრირებელი 

ტერიტორიის მცირე ნაწილზე  გამწვანებული ტერიტორიების რუკით არსებული სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-

1) მოხსნა 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,  კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის 3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.001.295) ნაწილზე 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;  

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.16.104.006) ნაწილზე სარეკრეაციო ზონის (რზ) სატყეო ზონით ცვლილება; 

გ) ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.572) და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონა 2-ით 

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

მოხსნა; 

დ) ქალაქ თბილისში, გეგუთის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.10.016.002) ნაწილზე და მიმდებარედ N01.12.10.016.008 საკადასტრო ერთეულის ნაწილსა და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონა 2-ის (რზ-2) საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება 

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

ე) ქალაქ თბილისში,  მუხრანის ქუჩა, N11; 11ა; 11ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.12.09.003.044; N01.12.09.003.043; N01.12.09.003.003) და მომიჯნავე N01.12.09.003.047, N01.12.09.003.040 



საკადასტრო ერთეულებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების 

რუკით განსაზღვრული ურბანული (შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

ვ) ქალაქ თბილისში, ვაზისუბანი Iმ/რ კორპ. N16 მიმდ.; ქალაქი თბილისის, ვაზისუბრნის Iმ/რ, 

კორპუსი 15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031) ნაწილზე და 

მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე შიდაკვარტალური (ურბანული) გამწვანების მოხსნა; 

ზ) ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5, კორპუსი 2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.013.431) ნაწილზე გამწვანებული ტერიტორიების რუკით განსაზღვრული ურბანული 

(შიდაკვარტალური) გამწვანების მოხსნა; 

თ) ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქუჩა N97-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.004.036) და მიმდებარედ არსებული დაურეგისტრირებელი ტერიტორიის ნაწილზე გამწვანებული 

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

2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 

პირველ მოადგილეს (ვიცე - მერს) ირაკლი ხმალაძეს. 

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

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

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

 

 

               ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი                                                      კახა კალაძე 
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