








1:30,000

funqciuri zonebi

legenda

landSaftur-sarekreacio zona (lsz)

sacxovrebeli zona (sz)

sacxovrebeli zona 1 (sz-1)

sacxovrebeli zona 2 (sz-2)

sacxovrebeli zona 3 (sz-3)

sacxovrebeli zona 4  (sz-4)

sacxovrebeli zona 5 (sz-5)

sacxovrebeli zona 6 (sz-6)

sakulto

samrewvelo zona 1 (s-1)

samrewvelo zona 2 (s-2)

sanitaruli zona (sanz)

sarekreacio zona 1 (rz-1)

sarekreacio zona 2 (rz-2)

sarekreacio zona 3 (rz-3)

sasoflo-sameurneo zona (sofz)

satransporto zona 1 (tz-1)

satransporto zona 2 (tz-2)

satransporto zona 3 (tz-3)

satyeo

sazogadoebriv-saqmiani zona 1 (ssz-1)

sazogadoebriv-saqmiani zona 2 (ssz-2)

sazogadoebriv-saqmiani zona 3 (ssz-3)

specialuri zona 1 (specz-1)

specialuri zona 2 (specz-2)

garemos damcavi zona 3 (gdz-3)
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mimdinare sivrciT-gegmarebiTi da samSeneblo  

ganviTarebis samuSao procesis Sedegad  

gengegmaSi Sesatani cvlilebebis Sesaxeb 



mimdinare sivrciT-gegmarebiTi da samSeneblo  

ganviTarebis samuSao procesis Sedegad  

gengegmaSi Sesatani cvlilebebis Sesaxeb 
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1. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.19.36.014.480, ფართობი: 313 კვ.მ), 6 კვ.მ-ზე სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება საცხოვრებელი 
ზონა 3-ით. 
 

 
AR1578306  ბ.ბედიაშვილი 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

satransporto zona 1 (tz-1) (arsebuli zona 6 kv.m.) 

sacxovrebeli zona 3 (sz-3) (koreqtirebuli zona 6 kv.m.) 

1. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.19.36.014.480), (6 კვ.მ.) სატრანსპორტო ზონა1-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 3-ით. 
 

 
AR1578306  ბ.ბედიაშვილი 



2. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო 
კოდი: №01.19.39.033.025, ფართობი: 1 477 კვ.მ), 635 კვ.მ-ზე ზოგადი საცხოვრებელი ზონის ცვლილება 
სამრეწველო ზონა 1-ით. 

 
 
AR1579003  მ. ტაველიშვილი 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

zogadi sacxovrebeli zona (sz) (arsebuli zona 635 kv.m.) 

samrewvelo zona (s-1) (koreqtirebuli zona 635 kv.m.) 

2. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო 
კოდი: №01.19.39.033.025), (635 კვ.მ.) ზოგადი საცხოვრებელი ზონის ცვლილება სამრეწველო ზონა 1-ით. 

 
 
AR1579003  მ. ტაველიშვილი 



3. ქ. თბილისში, ზ. ვეშაპურის #15 არსებული ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.02.024.043) ნაწილზე (13 
კვ.მ.),  სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება ზოგადი საცხოვრბელი ზონით. 

 
 
AR1583530  ნ. ცოცხალაშვილი 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

satransporto zona 1 (tz-1) (arsebuli zona 13 kv.m.) 

zogadi sacxovrebeli zona (sz) (koreqtirebuli zona 13 kv.m.) 

3. ქ. თბილისში, ზ. ვეშაპურის #15 არსებული ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.02.024.043) ნაწილზე (13 
კვ.მ.),  სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება ზოგადი საცხოვრბელი ზონით. 

 
 
AR1583530  ნ. ცოცხალაშვილი 



4. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გაგარინის ქ. N10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
N01.10.18.001.014), (1339 კვ.მ.) დაზუსტდეს კონტური  სატრანსპორტო ზონა 1-ს, საზოგადოებრივ-საქმიან 
ზონა 2-სა და საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 3-ს შორის. 
 
სატრანსპორტო ზონა 1 და საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 იცვლება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3-ით, 
(“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 
საკითხთა საბჭოს” 2017  16.03.2017 წლის ოქმი #11), განმცხადებელი.: ლ. ხუხაშვილი. 
 
 AR1481743. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

satransporto zona 1 (tz-1) (arsebuli zona 1112 kv.m.) 

sazogadoebriv-saqmiani zona 3 (ssz-3) (koreqtirebuli zona 1339 kv.m.) 

4. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გაგარინის ქ. N10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
N01.10.18.001.014), (1339 კვ.მ.) დაზუსტდეს კონტური  სატრანსპორტო ზონა 1-ს, საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 
2-სა და საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 3-ს შორის. 
 
სატრანსპორტო ზონა 1 და საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 იცვლება საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3-ით, 
(“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა 
საბჭოს” 2017  16.03.2017 წლის ოქმი #11), განმცხადებელი.: ლ. ხუხაშვილი. 
 
 AR1481743. 

sazogadoebriv-saqmiani zona 2 (ssz-2) (arsebuli zona 227 kv.m.) 



5. ქალაქ თბილისში, მუსხელიშვილის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასრო კოდი:  
01.17.10.001.048) (1819 კვ.მ.) სარეკრეაციო ზონა 2-ის ცვლილება სასაცხოვრებელი ზონა 6-ით. 
 
 
AR1562191  



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

sarekereacio zona 2 (rz-2) (arsebuli zona 1819 kv.m.) 

sacxovrebeli zona 6 (sz-6) (koreqtirebuli zona 1819 kv.m.) 

5. ქალაქ თბილისში, მუსხელიშვილის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასრო კოდი:  
01.17.10.001.048) (1819 კვ.მ.) სარეკრეაციო ზონა 2-ის ცვლილება სასაცხოვრებელი ზონა 6-ით. 
 
 
AR1562191  
 



6.       ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 
N72.16.23.737, 72.16.23.694, 72.16.23.855, 72.16.15.633, 72.16.15.632, 72.16.15.637, 72.16.23.896-ზე და 
მიმდებარედ), (2122 კვ.მ.) ფუნქციური ზონის ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 
 
საცხოვრებელი ზონა 1 იცვლება სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
განმცხადებელი.: ნ.ცქიმანაური.  
 
AR1552999. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

sacxovrebeli zona 1 (sz-1) (arsebuli zona 2122 kv.m.) 

satransporto zona 1 (tz-1) (koreqtirebuli zona 2122 kv.m.) 

6.       ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 
N72.16.23.737, 72.16.23.694, 72.16.23.855, 72.16.15.633, 72.16.15.632, 72.16.15.637, 72.16.23.896-ზე და 
მიმდებარედ), (2122 კვ.მ.) ფუნქციური ზონის ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად. 
 
საცხოვრებელი ზონა 1 იცვლება სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
განმცხადებელი.: ნ.ცქიმანაური.  
 
AR1552999. 



7. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, წმ.თევდორეს უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 
(საკადასტრო კოდი: NN01.72.14.024.047, 01.72.14.024.042, 01.72.14.024.399, 01.72.14.024.041, 01.72.14.024.045) 
და მათ მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიაზე (1150 კვ.მ.) სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 
1-ით და საცხოვრებელი ზონა 1-ის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: ნ.გილაური.  
 
AR1547662 (AR1552411). 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

satransporto zona 1 (tz-1) (arsebuli zona 415 kv.m.) 

sacxovrebeli zona 1 (sz-1) (koreqtirebuli zona 415 kv.m.) 

sacxovrebeli zona 1 (sz-1) (arsebuli zona 735 kv.m.) 

satransporto zona 1 (tz-1) (koreqtirebuli zona 735 kv.m.) 

7. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, წმ.თევდორეს უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა 
(საკადასტრო კოდი: NN01.72.14.024.047, 01.72.14.024.042, 01.72.14.024.399, 01.72.14.024.041, 01.72.14.024.045) 
და მათ მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიაზე (1150 კვ.მ.) სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 
1-ით და საცხოვრებელი ზონა 1-ის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
 
  
განმცხადებელი.: ნ.გილაური.  
 
AR1547662 (AR1552411). 



8.     ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ხარაძის ქუჩა N2ა-ში, ქერჩის ქუჩა N1ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 
კოდი: N 01.11.12.019.130), (5913 კვ.მ.) საცხოვრებელი ზონა 6-ის ცვლილება სამრეწველო ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: შ.ბაკურაძე.  
 
AR1563529. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

საცხოვრებელი zona 6 (სზ-6) (arsebuli zona 5913 kv.m.) 

სამრეწველო zona 1  (s-1) (koreqtirebuli zona 5913 kv.m.) 

8.     ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ხარაძის ქუჩა N2ა-ში, ქერჩის ქუჩა N1ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 
კოდი: N 01.11.12.019.130), (5913 კვ.მ.) საცხოვრებელი ზონა 6-ის ცვლილება სამრეწველო ზონა 1-ით. 
 
 
განმცხადებელი.: შ.ბაკურაძე.  
 
AR1563529. 



9.     ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სოფელ გლდანში, „ავშნიანი“, ქ. თბილისში, მიხეილ ვაშაკიძის ქუჩა N40-ში 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: NN01.11.17.006.526, 01.11.17.023.023, 01.11.17.023.024), (1086 კვ.მ.) 
სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება  საცხოვრებელი ზონით და საცხოვრებელი ზონის ცვლილება სატრანსპორტო 
ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: ბ. კობახიძე.  
 
AR1533785. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

სატრანსპორტო zona 1 (ტზ-1) (arsebuli zona 267 kv.m.) 

საცხოვრებელი zona (სზ) (koreqtirebuli zona 267 kv.m.) 

9.     ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სოფელ გლდანში, „ავშნიანში“, ქ. თბილისში, მიხეილ ვაშაკიძის ქუჩა N40-ში 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: NN01.11.17.006.526, 01.11.17.023.023, 01.11.17.023.024), (1086 კვ.მ.) 
სატრანსპორტო ზონა 1-ის ცვლილება  საცხოვრებელი ზონით და საცხოვრებელი ზონის ცვლილება სატრანსპორტო 
ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: ბ. კობახიძე.  
 
AR1533785. 

საცხოვრებელი zona (სზ) (arsebuli zona 819 kv.m.) 

სატრანსპორტო zona 1 (ტზ-1) (koreqtirebuli zona 819 kv.m.) 



10.        ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ჭონქაძის ქუჩა #6, გერგეთის ქუჩა #6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 
(საკადასტრო კოდი: N01.15.05.081.006-ზე და მიმდებარედ), (233 კვ.მ.) საცხოვრებელი ზონა 5-ის ცვლილება 
სარეკრეაციო ზონა 1-ით. 
 
 
განმცხადებელი.: თ.ნათენაძე.  
 
AR1539693. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

sarekreacio zona 1 (rz-1) (koreqtirebuli zona 233 kv.m.) 

sacxovrebeli zona 5 (sz-5) (arsebuli zona 233 kv.m.) 

10.        ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ჭონქაძის ქუჩა #6, გერგეთის ქუჩა #6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 
(საკადასტრო კოდი: N01.15.05.081.006-ზე და მიმდებარედ), (233 კვ.მ.) საცხოვრებელი ზონა 5-ის ცვლილება 
სარეკრეაციო ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: თ.ნათენაძე.  
 
AR1539693. 



11.    ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილი, რკინიგზის ჩიხი N20-ის მიმდებარედ არსებული 
მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.21.002.326), (294 კვ.მ.) სპეციალური ზონა 1-ის 
ცვლილება საცხოვრებელი ზონით. 
 
განმცხადებელი.: ნ.სისაური 
AR1556071. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

specialuri zona 1 (specz-1) (arsebuli zona 294 kv.m.) 

sacxovrebeli zona (sz) (koreqtirebuli zona 294 kv.m.) 

11.    ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილი, რკინიგზის ჩიხი N20-ის მიმდებარედ არსებული 
მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.21.002.326), (294 კვ.მ.) სპეციალური ზონა 1-ის 
ცვლილება საცხოვრებელი ზონით. 
 
განმცხადებელი.: ნ.სისაური 
AR1556071. 



12.  ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის დასახლება „ა“ მიკრორაიონში არსებული მიწის ნაკვეთის 
ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.104), (53 კვ.მ.) სარეკრეაციო ზონა 1-ის ცვლილება 
სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: ზ.მილაძე.  
AR1542403. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) (arsebuli zona 53 kv.m.) 

სატრანსპორტო zona 1  (ტz-1) (koreqtirebuli zona 53 kv.m.) 

12.  ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის დასახლება „ა“ მიკრორაიონში არსებული მიწის ნაკვეთის 
ნაწილზე (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.104), (53 კვ.მ.) სარეკრეაციო ზონა 1-ის ცვლილება 
სატრანსპორტო ზონა 1-ით. 
 
განმცხადებელი.: ზ.მილაძე.  
AR1542403. 



13.  ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, სალხინოს ქუჩა N14-ში არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე 
(საკადასტრო კოდი: N 01.16.03.014.018) და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, (299 კვ.მ.) სატრანსპორტო ზონა 1-
ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონით. 
 
განმცხადებელი.: გ. წიბახაშვილი.  
AR1554927. 



koreqtirebuli funqciuri zonis konturi arsebuli funqciuri zonis konturi 

სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) (arsebuli zona 299 kv.m.) 

საცხოვრებელი zona (სz) (koreqtirebuli zona 299 kv.m.) 

13.  ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, სალხინოს ქუჩა N14-ში არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე 
(საკადასტრო კოდი: N 01.16.03.014.018) და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, (299 კვ.მ.) სატრანსპორტო ზონა 1-
ის ცვლილება საცხოვრებელი ზონით. 
 
განმცხადებელი.: გ. წიბახაშვილი.  
AR1554927. 



ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის კვლევა

ექსპლიკაცია:
საკვლევი არეალი

ლისის ტბა 54 ჰა

საკვლევი არეალი 1241 ჰექტარი

აერო გადაღება
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