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1. ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, მ. გელოვანის გამზირის (საკადასტრო კოდი: N 01.13.04.004.016
მიმდებარედ) მიმდებარედ 1011.6 კვ.მ ფართობზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2), სარეკრეაციო
ზონა 1-ის (რზ-1) და სავხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება;

01190262-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

1. ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, მ. გელოვანის გამზირის (საკადასტრო კოდი: N 01.13.04.004.016
მიმდებარედ) მიმდებარედ 1011.6 კვ.მ ფართობზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2), სარეკრეაციო
ზონა 1-ის (რზ-1) და სავხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება;

01190262-67

rekriaciuli zona-1(rz-1) (arsebuli zona 443.1 kv.m.)

satransporto zona-1(tz-1) (koreqtirebuli zona 1011.6 kv.m.)

sacxovrebeli zona-6(sz-6) (arsebuli zona 226.9 kv.m.)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2(ssz-2) (arsebuli zona 341.6kv.m.)



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriaarsebuli gamwvanebuli teritoria

1. ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, მ. გელოვანის გამზირის (საკადასტრო კოდი: N 01.13.04.004.016 მიმდებარედ)
მიმდებარედ 1011.6 კვ.მ ფართობზე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2), სარეკრეაციო ზონა 1-ის (რზ-1) და
სავხოვრებელი ზონა 6-ის (სზ-6) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება;

01190262-67

rekriaciuli zona-1(rz-1) (arsebuli zona 759 kv.m.)

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

• შემოთავაზებული სატრანსპორტო ზონის ცვლილების საფუძველზე ხდება თბილისის
გამწავანებული ტერიტორიების რუკაზე რეკრეაციული ზონის კორექტირება. (koreqtirebuli zona
759 kv.m.)



2. ქალაქ თბილისში, ზაალ დუმბაძის ქუჩა №8, ზაალ დუმბაძის ქუჩა N22, გერგეთის ქუჩის ბოლოს (სოლოლაკის
რეზერვუარი), შესახვევი გერგეთი N3, გერგეთის შეს. N3-ის მიმდებარედ, გასასვლელი გერგეთი N8-ში
არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.070.057, N01.15.07.006.039, N01.15.05.070.071,
N01.15.05.070.002, N01.15.05.070.015) მიმდებარედ (ფართობი: 1057 კვ.მ) მოითხოვა სატყეო ზონა (სატყზ);
სანიტარული ზონის (სანზ) და საცხოვრებელი ზონა (სზ-3) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.

N01183312830-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

satyeo zona (satyeo) (arsebuli zona 999kv.m.)

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 1057kv.m)

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

sanitaruli zona (sanz) (arsebuli zona 52kv.m.)

2. ქალაქ თბილისში, ზაალ დუმბაძის ქუჩა №8, ზაალ დუმბაძის ქუჩა N22, გერგეთის ქუჩის ბოლოს (სოლოლაკის
რეზერვუარი), შესახვევი გერგეთი N3, გერგეთის შეს. N3-ის მიმდებარედ, გასასვლელი გერგეთი N8-ში
არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.070.057, N01.15.07.006.039, N01.15.05.070.071,
N01.15.05.070.002, N01.15.05.070.015) მიმდებარედ (ფართობი: 1057 კვ.მ)მოითხოვა სატყეო ზონა (სატყზ);
სანიტარული ზონის (სანზ) და საცხოვრებელი ზონა (სზ-3) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.

N01183312830-67



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

arsebuli landSaftur-sarekriacio zona (lsz) (arsebuli zona 34kv.m.)

satransporto zona-2  (tz-2) (koreqtirebuli zona 1033kv.m)

SemoTavazebuli satyeo zona (satyeo) (arsebuli zona 999kv.m.)

2. ქალაქ თბილისში, ზაალ დუმბაძის ქუჩა №8, ზაალ დუმბაძის ქუჩა N22, გერგეთის ქუჩის ბოლოს (სოლოლაკის
რეზერვუარი), შესახვევი გერგეთი N3, გერგეთის შეს. N3-ის მიმდებარედ, გასასვლელი გერგეთი N8-ში
არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.070.057, N01.15.07.006.039, N01.15.05.070.071,
N01.15.05.070.002, N01.15.05.070.015) მიმდებარედ (ფართობი: 1057 კვ.მ)მოითხოვა სატყეო ზონა (სატყზ);
სანიტარული ზონის (სანზ) და საცხოვრებელი ზონა (სზ-3) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.

N01183312830-67



3. ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N12-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.18.05.001.059) ნაწილზე 39 კვ.მ ფართობზე. მოითხოვა ფუნქციური ზონის სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება;

N011831437-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

3. ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N12-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.18.05.001.059) ნაწილზე 39 კვ.მ ფართობზე. მოითხოვა ფუნქციური ზონის სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2) ცვლილება;

N011831437-67

satransporto zona-1  (tz-1) (arsebuli zona 39kv.m.)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2  (ssz-2) (koreqtirebuli zona 39kv.m)



4. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.750) ნაწილზე
(ფართობი: 1798 კვ.მ). მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და
სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2)

N01182191235-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

4. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.750) ნაწილზე
(ფართობი: 1798 კვ.მ). მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და
სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2)

N01182191235-67

satransporto zona-1  (tz-1) (arsebuli zona 10kv.m.)

sacxovrebeli zona-2  (sz-2) (koreqtirebuli zona 1798kv.m)

rekriaciuli zona-1  (rz-2) (arsebuli zona 1698kv.m.)



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

sacxovrebeli zona-2  (sz-2) (koreqtirebuli zona 1698kv.m)

SemoTavazebuli rekriaciuli zona-2 (rz-2) (arsebuli zona 1698kv.m.)

4. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.750) ნაწილზე
(ფართობი: 1798 კვ.მ). მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 2-ისა (რზ-2) და
სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 2-ით (სზ-2)

N01182191235-67



5. ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.062; N01.17.12.023.061;
N01.17.12.023.058) და ქალაქ თბილისში, ბაღდადის ქუჩაზე (ნაკვეთი 23/043) (ნაკვეთი 23/040) არსებულ საკადასტრო
ერთეულებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.059; N01.17.12.023.063; N01.17.12.023.060) ფუნქციური ზონის
ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად (ცვლილების ფართობი: 19 960 კვ.მ)

N01182763550-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

5. ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.062; N01.17.12.023.061;
N01.17.12.023.058) და ქალაქ თბილისში, ბაღდადის ქუჩაზე (ნაკვეთი 23/043) (ნაკვეთი 23/040) არსებულ საკადასტრო
ერთეულებზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.059; N01.17.12.023.063; N01.17.12.023.060) ფუნქციური ზონის
ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად (ცვლილების ფართობი: 19 960 კვ.მ)

N01182763550-67

satransporto zona-1  (tz-1) (arsebuli zona 45kv.m.)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2  (ssz-2) (koreqtirebuli zona 18kv.m)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2  (ssz-2) (arsebuli zona 19915kv.m)

sacxovrebeli zona-6  (sz-6) (koreqtirebuli zona 13688kv.m)

specialuri zona-1  (specz-1) (koreqtirebuli zona 2300kv.m)

sarekriacio zona-2  (rz-2) (koreqtirebuli zona 3954kv.m)



6. ქალაქ თბილისში, გიორგი ჩუბინაშვილის ქუჩა N14-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.16.05.006.005) ნაწილზე (ფართობი: 13 კვ.მ). მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა
1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ის (სზ-5)

N01182662-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

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

sacxovrebeli zona-5  (sz-5) (koreqtirebuli zona 13kv.m)

6. ქალაქ თბილისში, გიორგი ჩუბინაშვილის ქუჩა N14-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.16.05.006.005) ნაწილზე (ფართობი: 13 კვ.მ). მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა
1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი ზონა 5-ის (სზ-5)

N01182662-67



7. ქალაქ თბილისში, მაჩხაანის ქუჩა, N 9 არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი:
N01.12.14.060.021, ფართობი: 3 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საცხოვრებელი ზონით (სზ);

N01190861-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

satransporto zona-1 (tz-1) (arsebuli zona 3kv.m.)

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

7. ქალაქ თბილისში, მაჩხაანის ქუჩა, N 9 არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი:
N01.12.14.060.021, ფართობი: 3 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საცხოვრებელი ზონით (სზ);

N01190861-67



8. ცვლილება ქალაქ თბილისში, მტკვრის ქუჩა, N 3 არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.18.03.009.012 , ფართობი: 134 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის
(ტზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2);

N01190664055-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

satransporto zona-1 (tz-1) (arsebuli zona 134kv.m.)

sazogadoebris-saqmiani zona-2  (ssz-2) (koreqtirebuli zona 134kv.m)

8. ცვლილება ქალაქ თბილისში, მტკვრის ქუჩა, N 3 არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:
N01.18.03.009.012 , ფართობი: 134 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის
(ტზ-1) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ით (სსზ-2);

N01190664055-67



9. ქალაქ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, ქარხანა "ელექტროავტომატი"-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის
ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.10.003.008; ფართობი: 1425 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის
ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სატრანსპორტო ზონა 2-ით (ტზ-2);

N0119033110-67; N01190942029-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

rekriaciuli zona-1 (rz-1) (arsebuli zona 1425kv.m.)

satransporto zona-2  (tz-2) (koreqtirebuli zona 1425kv.m)

9. ქალაქ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, ქარხანა "ელექტროავტომატი"-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის
ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.10.003.008; ფართობი: 1425 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის
ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სატრანსპორტო ზონა 2-ით (ტზ-2);

N0119033110-67; N01190942029-67



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

rekriaciuli zona-1(arsebuli zona 1425kv.m.)

satransporto zona-2  (tz-2) (koreqtirebuli zona 1425kv.m)

9. ქალაქ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, ქარხანა "ელექტროავტომატი"-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის
ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.18.10.003.008; ფართობი: 1425 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის
ცვლილება სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სატრანსპორტო ზონა 2-ით (ტზ-2);

N0119033110-67; N01190942029-67



10. ქალაქ თბილისში, ქუჩა ბადიაური N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.100.015;
ფართობი: 7 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი
ზონა 5-ით (სზ-5);

N01190913537-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

sacxovrebeli zona-5  (sz-5) (koreqtirebuli zona 7kv.m)

satransporto zona-1 (tz-1) (arsebuli zona 7kv.m.)

10. ქალაქ თბილისში, ქუჩა ბადიაური N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.100.015;
ფართობი: 7 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) საცხოვრებელი
ზონა 5-ით (სზ-5);

N01190913537-67



11. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ე.წ. „ნუშის ბაღი“-ის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების
(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.012.006, ნაკვეთი N7; N01.20.01.012.005, ნაკვეთი N8) მიმდებარედ (ცვლილების
ფართობი: 586 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) და სატყეო ზონის
(სატყ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1)

N01183062966-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

satyeo zona (arsebuli zona 256kv.m.)

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 586kv.m)

sacxovrebeli zona-1 (sz-1) (arsebuli zona 330kv.m.)

11. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ე.წ. „ნუშის ბაღი“-ის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების
(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.012.006, ნაკვეთი N7; N01.20.01.012.005, ნაკვეთი N8) მიმდებარედ (ცვლილების
ფართობი: 586 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) და სატყეო ზონის
(სატყ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1)

N01183062966-67



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebis konturiarsebuli gamwvanebuli teritoriebis konturi

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

satyeo zona (arsebuli zona 256kv.m.)

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 256kv.m)

11. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ე.წ. „ნუშის ბაღი“-ის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების
(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.012.006, ნაკვეთი N7; N01.20.01.012.005, ნაკვეთი N8) მიმდებარედ (ცვლილების
ფართობი: 586 კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება საცხოვრებელი ზონა 1-ის (სზ-1) და სატყეო ზონის
(სატყ) სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1)

N01183062966-67



12. ქალაქ თბილისში, ქუჩა ართვინი, N17 არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი:
N01.16.04.023.022, ფართობი: 54კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საცხოვრებელი ზონით (სზ)

N01190934281-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

satransporto zona-1 (tz-1) (arsebuli zona 54kv.m.)

sacxovrebeli zona  (sz) (koreqtirebuli zona 54kv.m)

12. ქალაქ თბილისში, ქუჩა ართვინი, N17 არსებული მიწის ნაკვეთის ნაწილზე (საკადასტრო კოდი:
N01.16.04.023.022, ფართობი: 54კვ.მ); მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-
1) საცხოვრებელი ზონით (სზ)

N01190934281-67



13. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი:
N01.14.01.001.184 მიმდებარედ) 236 კვ.მ ფართობზე სატყეო ზონის სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-თ)
ცვლილება;

N17-0119112165-67 (61-01191094215)



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

13. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი:
N01.14.01.001.184 მიმდებარედ) 236 კვ.მ ფართობზე სატყეო ზონის სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-თ)
ცვლილება;

N17-0119112165-67 (61-01191094215)

satyeo zona (satyeo) (arsebuli zona 236kv.m.)

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 236kv.m)



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

13. ქალაქ თბილისში,, ნუცუბიძის IV მ/რ-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი:
N01.14.01.001.184 მიმდებარედ) 236 კვ.მ ფართობზე სატყეო ზონის სატრანსპორტო ზონა 1-ით (ტზ-თ)
ცვლილება;

N17-0119112165-67 (61-01191094215)

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 236kv.m)

SemoTavazebuli satyeo zona (satyeo) (arsebuli zona 236kv.m.)



14. 2019 წლის 7 მარტის N01191151653-67 განცხადებით ავთანდილ მახარობლიშვილმა (პ/ნ 01008018073),
დამკვეთი ირაკლი ბურდილაძე (პ/ნ 01025006212), მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 19.04.2019 წლის 118 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების
რეგულირების გეგმის შესაბამისად ქალაქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა №7, მარშალ გელოვანის გამზირი
№1, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, რესტორან „ვენეცია“-სთან, ავტოტეექმომსახურების სადგურის მიმდებარედ,
მარშალ გელოვანის გამზირი №27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.10.025.087) არსებულ
მიწის ნაკვეთზე 103 596 კვ.მ ფართობზე;

N01191151653-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

14. 2019 წლის 7 მარტის N01191151653-67 განცხადებით ავთანდილ მახარობლიშვილმა (პ/ნ 01008018073), დამკვეთი ირაკლი ბურდილაძე (პ/ნ
01025006212), მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 19.04.2019 წლის 118 განკარგულებით
შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად ქალაქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა №7, მარშალ გელოვანის გამზირი №1,
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, რესტორან „ვენეცია“-სთან, ავტოტეექმომსახურების სადგურის მიმდებარედ, მარშალ გელოვანის გამზირი №27-ში
მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.10.025.087) არსებულ მიწის ნაკვეთზე 103 596 კვ.მ ფართობზე:

N01191151653-67

satransporto zona-1  (tz-1) (arsebuli zona 7kv.m.)

sacxovrebeli zona-6  (sz-6) (koreqtirebuli zona 46271kv.m)

sacxovrebeli zona-6  (sz-6) (arsebuli zona 22979kv.m.)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2  (ssz-2) (arsebuli zona 260kv.m.)

rekriaciuli zona-2  (rz-2) (arsebuli zona 78700kv.m.)

rekriaciuli zona-3  (rz-3) (arsebuli zona 1650kv.m.)

rekriaciuli zona-1  (rz-1) (koreqtirebuli zona 2746kv.m.)

rekriaciuli zona-2  (rz-2) (koreqtirebuli zona 11532kv.m.)

satransporto zona-1  (tz-1) (koreqtirebuli zona 8668kv.m.)

sazogadoebriv-saqmiani zona-2  (ssz-2) (koreqtirebuli zona 24299kv.m.)

specialuri zona-1  (specz-1) (koreqtirebuli zona 10080kv.m.)



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

14. 2019 წლის 7 მარტის N01191151653-67 განცხადებით ავთანდილ მახარობლიშვილმა (პ/ნ 01008018073),
დამკვეთი ირაკლი ბურდილაძე (პ/ნ 01025006212), მოითხოვა ფუნქციური ზონის ცვლილება ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 19.04.2019 წლის 118 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების
რეგულირების გეგმის შესაბამისად ქალაქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა №7, მარშალ გელოვანის გამზირი
№1, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, რესტორან „ვენეცია“-სთან, ავტოტეექმომსახურების სადგურის მიმდებარედ,
მარშალ გელოვანის გამზირი №27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.10.025.087) არსებულ
მიწის ნაკვეთზე 103 596 კვ.მ ფართობზე:

N01191151653-67

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

grg-s farglebSi (koreqtirebuli zona 86233kv.m)

arsebuli sarekriacio zona-1 (rz-1) (arsebuli zona 5883kv.m.)

SemoTavazebuli rekriaciuli zona-2 (rz-2) (arsebuli zona 78700kv.m.)

SemoTavazebuli rekriaciuli zona-3 (rz-3) (arsebuli zona 1650kv.m.)



15. 2019 წლის 25 აპრილის N0119113418-67 განცხადებით გიორგი გაგუამ (პ/ნ 01008023080), დამკვეთი (პ/ნ
01008006880), მოითხოვა სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება ქალაქ
თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ფეხსაცმლის ქარხანა "ისანი"-ს მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის
(საკადასტრო კოდი: N01.19.21.003.132) ნაწილზე 3 249 კვ.მ ფართობზე;

N0119113418-67



koreqtirebuli funqciuri zonis konturiarsebuli funqciuri zonis konturi

15. 2019 წლის 25 აპრილის N0119113418-67 განცხადებით გიორგი გაგუამ (პ/ნ 01008023080), დამკვეთი (პ/ნ
01008006880), მოითხოვა სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება ქალაქ
თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ფეხსაცმლის ქარხანა "ისანი"-ს მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის
(საკადასტრო კოდი: N01.19.21.003.132) ნაწილზე 3 249 კვ.მ ფართობზე;

N0119113418-67

rekriaciuli zona-1  (rz-1) (arsebuli zona 3249kv.m.)

rekriaciuli zona-3  (rz-3) (koreqtirebuli zona 3249kv.m)



koreqtirebuli gamwvanebuli teritoriebiarsebuli gamwvanebuli teritoriebi

15. 2019 წლის 25 აპრილის N0119113418-67 განცხადებით გიორგი გაგუამ (პ/ნ 01008023080), დამკვეთი (პ/ნ
01008006880), მოითხოვა სარეკრეაციო ზონა 1-ს (რზ-1) სარეკრეაციო ზონა 3-ით (რზ-3) ცვლილება ქალაქ
თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ფეხსაცმლის ქარხანა "ისანი"-ს მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის
(საკადასტრო კოდი: N01.19.21.003.132) ნაწილზე 3 249 კვ.მ ფართობზე;

N0119113418-67

Tbilisis gamwvanebuli teritoriebis ruka

SemoTavazebuli rekriaciuli zona-3 (rz-3) (koreqtirebuli zona 3249kv.m)

SemoTavazebuli rekriaciuli zona-1 (rz-1) (arsebuli zona 3249kv.m.)
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