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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2022 წლის 16 ნოემბრის  N22.1766.1908 განკარგულებით მოწონებული მთავრობის 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:	01-01223212038
თარიღი:	17/11/2022 	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საჯარო	სამართლის	იურიდიული	პირის	-	ქალაქ	თბილისის	
მუნიციპალიტეტის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტოში	წარდგენილი	NN01222693
379-67	(N01222989-67);	N0122193852-67	(N01222712828-67);	N01221734-67	 (N01222512885-67);
N01221683978-67;	N01223142079-67	განცხადებით	მოთხოვნილია,	ქ.	თბილისის	ტერიტორიაზე	დედა
ქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმით	დამტკიცებული	ფუნქციური	ზონის	ცვლილება.	აღნიშ
ნული	საკითხები	„ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიების	გამოყენებისა	და	განაშენიანების	რეგ
ულირების	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	ქა
ლაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	მიერ	და	მოწონებული	იქნა	2022	წლის	16	ნოემბრის	N22.
1766.1908	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	2022	წლის	16	ნოემბრის	N22.1766.1908	გან
კარგულება-	5	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	-	5	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	-	5	ფურცელი;

4.	მიმდინარე	სივრცით-გეგმარებითი	და	სამშენებლო	განვითარების	სამუშაო	პროცესის	შედეგად	



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გენგეგმაში	შესატანი	ცვლილებების	შესახებ	პროექტი	სულ	-	16	ფურცელი.

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი













ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

 

       ____ 2022 წ.                                                                                                                                     ქ. თბილისი 

 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

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

თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1 

შეტანილ იქნეს ცვლილება „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებაში 

(სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 15/03/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 330090020.35.101.016587) და 

დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის  

გრაფიკული  ნაწილი  – რუკა (ფუნქციური ზონები) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

მუხლი 2  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

        ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   

               საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               გიორგი  ტყემალაძე 

 

 

 



„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

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

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განმარტებითი 

ბარათი 

 

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

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებით დამტკიცებულ 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის გრაფიკული ნაწილის - რუკის ცვლილება განპირობებულია შემდეგი 

მიზეზებით: 

წინამდებარე ცვლილების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 

სააგენტოს ინიციატივით წარდგენილ იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე და 

მიეცა დადებითი შეფასება: 

ა) ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N587  განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს 

შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.929; 

N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; 

N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  



აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; 

N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970; N81.02.19.929) და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N586 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.19.929; N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; 

N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.27.039; N72.16.27.179; 

N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; N72.16.09.602; N72.16.09.603; 

N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.09.584; N72.16.09.585; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.09.719; 

N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.09.597; N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.09.500; N72.16.27.039; 

N72.16.27.179; N72.16.27.232; N72.16.27.187; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-

ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი 

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N583 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; 

N72.16.27.039; N72.16.27.179; N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; 

N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-



ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

 აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 4 ნოემბრის N584  განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

აღნიშნული ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ 

გეგმაში, საპროექტო არეალსა და არსებულ სატრანსპორტო ზონა 1-ს (ტზ-1) შორის დარჩენილი საცხოვრებელი 

ზონა 2 (სზ-2) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, 

იცვლება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მცირე ნაწილზე - სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) იცვლება 

საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-

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

ე) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; 

N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისის ველი“-ს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის არქიტექტურის 

სამსახურის 2010 წლის 7 ივნისის N01/107 ბრძანება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია.  

ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

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

(გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 დ) პროექტის ავტორი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 



„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

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

შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 

 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იწონებს „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს, შემდეგ საკითხებზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მოთხოვნილია ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს 

შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N587  განკარგულება 

ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. 

მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად 

მისაღებია; 

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.19.929; N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; 

N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად.  



აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, თბილისში, სოფელ წავკისში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; 

N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970; N81.02.19.929) და 

მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N586 განკარგულება ადგენს 

ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.02.19.929; N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; 

N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო 

კოდი: N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.27.039; 

N72.16.27.179; N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; N72.16.09.602; 

N72.16.09.603; N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-ის 

ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.09.584; N72.16.09.585; N72.16.09.782; N72.16.09.781; 

N72.16.09.719; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.09.597; N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.09.500; 

N72.16.27.039; N72.16.27.179; N72.16.27.232; N72.16.27.187; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის 

ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-

დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის 

N583 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; 

N72.16.27.009; N72.16.27.039; N72.16.27.179; N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; 

N72.16.09.585; N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის 



ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

დ) ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

 აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N584  განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

აღნიშნული ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალურ გეგმაში, საპროექტო არეალსა და არსებულ სატრანსპორტო ზონა 1-ს (ტზ-1) შორის 

დარჩენილი საცხოვრებელი ზონა 2 (სზ-2) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, იცვლება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მცირე 

ნაწილზე - სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) იცვლება საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ არსებულ 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-

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

ე) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: 

N81.02.19.222; N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) მოთხოვნილია 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისის ველი“-ს 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის 

არქიტექტურის სამსახურის 2010 წლის 7 ივნისის N01/107 ბრძანება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 



ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; 

N81.02.19.283; N81.02.19.250) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია.  

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას, არ 

მოახდენს გავლენას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით 

ნაწილზე. 

გ)პროექტის ავტორ(ებ)ი: 

პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო. 

დ) პროექტის წარმდგენი: 

პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს უფროსი. 
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საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 13997 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1), სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2), 
სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 01222693379-67 (16-012231450)

მიზნობრიობა: განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

დამკვეთის ინფორმაცია: ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი

საკადასტრო კოდი : N01.17.14.003.187, 01.17.14.003.571

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს 
შორის

დაინტერესებული პირი: ზაზა ბასილაძე

1

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.8437464-41.6729789@Z=19

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.8437464-41.6729789@Z=19


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს პოზიცია : შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (13997კვ.მ) საცხოვრებელი ზონა-6 (სზ-6) (11888კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (1954კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-1 (რზ-1) (155კვ.მ)



საკითხი 1

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 60820 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3), სასოფლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 0122193852-67 (16-0122314410)

დამკვეთის ინფორმაცია: გიორგი ზატუაშვილი

საკადასტრო კოდი : N81.02.94.165, 81.02.19.929, 81.02.19.912, 81.02.13.548, 
81.02.13.662, 81.02.98.636, 81.02.94.972, 81.02.19.921, 81.02.13.664, 
81.02.94.970

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი

დაინტერესებული პირი: ნოდარ ჭალაგანიძე

2

მიზნობრიობა: განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.7503395-41.6769746@Z=17

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.7503395-41.6769746@Z=17


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 2

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (7542კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (3026კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (57794კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-2 (რზ-2) (53278კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს პოზიცია : შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 



საკითხი 2

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი
ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 25698 კვ.მ. 
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირებაფუნქციური ზონირება 2014-2018

განცხადების ნომერი : N 01221734-67 (16-01223141260 )

საკადასტრო კოდი : N72.16.09.719, 72.16.09.782, 72.16.09.781, 72.16.27.010, 
72.16.27.009, 72.16.27.039, 72.16.27.179, 72.16.27.187, 72.16.09.584, 72.16.09.500, 
72.16.09.597, 72.16.09.585, 72.16.09.602, 72.16.09.603, 72.16.27.232, 
N72.16.27.231-ის ნაწილი; N72.16.27.180-ის ნაწილი; N72.16.27.167-ის ნაწილი)  
და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი აგარაკი, ლისი

დაინტერესებული პირი:  გიორგი მახარაშვილი

3

მიზნობრიობა: განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.6826477-41.7388752@Z=17

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.6826477-41.7388752@Z=17


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 3

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (3899კვ.მ)სატყეო ზონა (სატყეო) (57კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (25307კვ.მ) სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (21799კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (321კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა-3 (რზ-3) (13კვ.მ)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება 



საკითხი 3

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



საკითხი 4

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 33190.44 კვ.მ.
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-3 (სზ-3)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

ფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად

დამკვეთის ინფორმაცია: ეკატერინე რეისნერი; იოსებ ტვილდიანი 

დაინტერესებული პირი: იოსებ ტვილდიანი

საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.123, 01.14.05.009.122 მიმდებარედ არსებული 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვაკის რაიონი

განცხადების ნომერი : N 01221683978-67 (16-0122314874 )

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=130602&lrId=10880#/C=44.7063737-41.7186215@Z=18

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=130602&lrId=10880#/C=44.7063737-41.7186215@Z=18


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 4

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) (20.44კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-5 (სზ-5) (33075კვ.მ)საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (33170კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (0,44კვ.მ)

სატრანსპორტო ზონა-1 (ტზ-1) (115კვ.მ)



საკითხი 5

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ადგილმდებარეობა

მოთხოვნის ტექსტი: დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ფუნქციური ზონის ცვლილება; 
ცვლილების საერთო ფართობი: 11704 კვ.მ.
2014-2018 წლის გენერალური გეგმის  ფუნქციური ზონირების რუკით ვრცელდებოდა საცხოვრებელი ზონა-2 (სზ-2), სასოფლო სამეურნეო ზონა 
(სოფზ)

ფუნქციური ზონირების ცვლილების მოთხოვნა

ფუნქციური ზონირება 2014-2018

მიზნობრიობა: ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

დამკვეთის ინფორმაცია: ვლადიმერ გურგენიძე

დაინტერესებული პირი: ირაკლი აბაშიძე

საკადასტრო კოდი : N 81.02.19.222, 81.02.19.235, 81.02.19.133, 
81.02.19.282, 81.02.19.283, 81.02.19.250

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი

განცხადების ნომერი:N 01223142079-67

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=130602&lrId=10880#/C=44.7538213-41.6764411@Z=18

http://maps.tbilisi.gov.ge/?orgId=1&objId=130602&lrId=10880#/C=44.7538213-41.6764411@Z=18


არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

ზონირების ბალანსი საკითხი 5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს პოზიცია: შესაძლებლად მიაჩნია ფუნქციური ზონის ცვლილება. 

საცხოვრებელი ზონა-2(სზ-2) (11704კვ.მ)

სარეკრეაციო ზონა (რზ) (14კვ.მ)

საცხოვრებელი ზონა-1 (სზ-1) (11690კვ.მ)



საკითხი 5

არსებული ზონირება მოთხოვნილი ზონირება

გამწვანების თემატური რუკა



 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობა 

 

განკარგულება № ------ 

--------- 2020 წ. 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

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

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განიხილავს შემდეგ საკითხებს:   

ა) 2022 წლის 26 სექტემბრის N01222693379-67 (N01222989-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი 

ბარათი: N16-012231450) ალექსანდრე ნიკოლაიშვილმა (პ/ნ: 01030000826) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, 

ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

ბ) 2022 წლის 12 ივლისის N0122193852-67 (N01222712828-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი 

ბარათი: N16-0122314410) გიორგი ზატუაშვილმა (პ/ნ: 01017031399) მოითხოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ 

წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.929; N81.02.94.165; N81.02.19.912; 

N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970) და 

მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

გ) 2022 წლის 22 ივნისის N01221734-67 (N01222512885-67) განცხადებებით (სამსახურებრივი ბარათი: 

N16-01223141260) ნინო გრიგოლიამ (01010015948), თეა ხარშილაძემ (01024020587)  იოსებ ჭუაძემ (01010006349), 

ანანა ინასარიძემ (01024087816), ლევან სუხიტაშვილმა (22001006992), მიხეილ აბულაშვილმა (01024010939) 

იოსებ თაქთაქიშვილმა (01001012862), ფატი იოსელიანმა (60001109988), ლიკა ხარაზიშვილმა (01029007986), 

მარინე თვალიაშვილმა (35001000428), ლევან უზუნაშვილმა (01011043644), ნანა ვაჩაძემ (60001111927), 

ვლადიმერ ლაზარიშვილმა (47001000200), გიორგი ვახტანგაძემ (01008062140), თინათინ მუშკუდიანმა 

(01026007886) მოითხოვეს ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.27.039; 

N72.16.27.179; N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; N72.16.09.602; 

N72.16.09.603; N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) 



და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

დ) 2022 წლის 17 ივნისის N01221683978-67 განცხადებით (სამსახურებრივი ბარათი: N16-0122314874) 

იოსებ ტვილდიანმა (პ/ნ:N01024012639) მოითხოვა ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

ე) 2022 წლის 10 ნოემბრის N01223142079-67 განცხადებით ვლადიმერ გურგენიძემ (პ/ნ:N01015002611) 

მოითოვა ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; 

N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა: 

ა) ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N587  განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს 

შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.929; 

N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; 

N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური 

ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ 

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; 

N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970; N81.02.19.929) და მიმდებარედ 



დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N586 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.19.929; N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; 

N81.02.94.972; N81.02.19.921; N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შესაბამისად მისაღებია;  

გ) ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.27.039; N72.16.27.179; 

N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; N72.16.09.602; N72.16.09.603; 

N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.  

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.09.584; N72.16.09.585; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.09.719; 

N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.09.597; N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.09.500; N72.16.27.039; 

N72.16.27.179; N72.16.27.232; N72.16.27.187; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-

ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი 

სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის N583 განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და 

სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, ლისზე და სოფელ აგარაკში მდებარე მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; 

N72.16.27.039; N72.16.27.179; N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; 

N72.16.09.602; N72.16.09.603; N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-

ის ნაწილზე) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია; 



დ) ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

 აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 4 ნოემბრის N584  განკარგულება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურას. 

აღნიშნული ფუნქციური ზონის ცვლილების შედეგად, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ 

გეგმაში, საპროექტო არეალსა და არსებულ სატრანსპორტო ზონა 1-ს (ტზ-1) შორის დარჩენილი საცხოვრებელი 

ზონა 2 (სზ-2) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, 

იცვლება სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და მცირე ნაწილზე - სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) იცვლება 

საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 2-ის (სზ-2) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) და სატრანსპორტო ზონა 1-

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

ე) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; 

N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე „ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის „წავკისის ველი“-ს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის არქიტექტურის 

სამსახურის 2010 წლის 7 ივნისის N01/107 ბრძანება ადგენს ფუნქციურ ზონებსა და სხვა საჭირო 

ინფრასტრუქტურას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.19.222; N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) 

ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად მისაღებია.  



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

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

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 

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

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

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

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

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა: 

 

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

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, 

ამ განკარგულების დანართის შესაბამისად, შემდეგ საკითხზე:  

ა) ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.17.14.003.571; N01.17.14.003.187) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

ბ) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.929; 

N81.02.94.165; N81.02.19.912; N81.02.13.548; N81.02.13.662; N81.02.98.636; N81.02.94.972; N81.02.19.921; 

N81.02.13.664; N81.02.94.970) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის 

ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

გ) ქალაქ თბილისში, ლისზე და აგარაკში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N72.16.09.719; N72.16.09.782; N72.16.09.781; N72.16.27.010; N72.16.27.009; N72.16.27.039; N72.16.27.179; 

N72.16.27.187; N72.16.09.584; N72.16.09.500; N72.16.09.597; N72.16.09.585; N72.16.09.602; N72.16.09.603; 

N72.16.27.232; N72.16.27.231-ის ნაწილზე; N72.16.27.180-ის ნაწილზე; N72.16.27.167-ის ნაწილზე) და მიმდებარე 

დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის შესაბამისად;  

დ) ქალაქ თბილისში ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 

N01.14.05.009.122; N01.14.05.009.123) ფუნქციური ზონის ცვლილება დამტკიცებული განაშენიანების 



რეგულირების გეგმის შესაბამისად და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე 

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

საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2) ცვლილება;   

ე) ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, მდებარე მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი:N81.02.19.222; 

N81.02.19.235; N81.02.19.133; N81.02.19.282; N81.02.19.283; N81.02.19.250) ფუნქციური ზონის ცვლილება 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად; 

2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 

პირველ მოადგილეს (ვიცე - მერს) ირაკლი ხმალაძეს. 

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

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

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

 

               ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი                                                      კახა კალაძე 

 


