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 guram kamlaZe – Sps “arqiteqturuli biuro” 

 

 "პარალელური განვითარება" - მთაწმინდის ერთერთი მიკროუბნის 
განვითარების პროექტი 

 გ.ჩუბინაშვილის ქუჩის მიმდებარე ოთხი კვარტლის განაშენიანების 
რეგულირების გეგმა 

 კურტი  ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმა 
 ისანში (ავტონაწილების ბაზრობასთან) მრავალფუნქციური კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა. 
 ბაკურიანში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის  

განაშენიანების რეგულირების გეგმა. 
 მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა მექანიზაციის ქუჩაზე. 
 დიღომიში, თბილისი მოლის მიმდებარედ ინდივიდუალური საცხოვრებელი 

სახლების კომპლექსის 3 განაშენიანების რეგულირების გეგმა. 
 
ოთარ ხვედელიძე – Sps “ა–არქიტექტურა” 
 

 მცხეთაში, სამრეწველო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა 
 მაგნიკაში, სასტუმრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა 
 ურეკში,  სასტუმრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა 
 ნავდარაათკარში, საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა 
 თბილისში, ლილოში, საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა 

 

ვერონიკა ლომინაძე – Sps “დეფანი ად” 



 
 კერძო სახლის პროექტი (მიმდინარე) ქ. თბილისში, „ბაგების სატყეო უბანში“ 
 ოფისის პროექტი (მიმდინარე), ქ. თბილისში წერეთელის გამზირზე, გამოფენის 

ტერიტორია. 
 სპორტული სკოლის პროექტი (მიმდინარე), ქ. თბილისში უნივერსიტეტის 

ქუჩაზე. 
 
 
 
გიორგი ბეკურაშვილი  
Sps “არქი დი–სი” 

 ალავერდის ინფრასტრუქტურის პროექტი 
 
Sps “არტ–სტუდიო” 

 კოლმეურნეობის მოედნის რეკონსტრუქციის პროექტი 

 

გიორგი სეხნიაიძე – Sps “სტუდია 21” 
 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტის და თუშეთის სივრცითი მოწყობის გეგმა 
 
 
 
ჯგუფი 2017 2.2,  მაგისტრატურა 

 givi kaxabriSvili _ Sps “arqiteqturuli biuro” 

 ქ. თბილისში, გლდანის რაონში, მუხიანის საუბნო საზღვრებში საცხოვრებელი 
უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დასრულებული)  

 ქ.თბილისში, დასახლება დიდ დიღომში, ველოტრეკის მიმდებარედ 
საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დასრულებლი)  

 ქ.თბილისში, სოფელ თხინვალაში დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი უბნის 
განაშენიანების რეგულირების გეგმა. (დასრულებული) 

 გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, სოფელ გუდაურში, სასტუმრო და 
საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა ( 
დასრულებული) 

 ქ.თბილისში, სექტორ-ისანში, ქუჩა ქ.წამებულის N71-ის მიმდებარედ 
საზოგადოებრივი (კომერციული) და საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 
რეგულირების გეგმა ( მიმდინარე) 



 კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმა ( მიმდინარე ) 
 
ჯგუფი 2016.6  მაგისტრატურა 

 გიორგი მაღალდაძე _ Sps “ურბანიკა” 
 შერეული ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, ჯიქიას ქუჩაზე - განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტი 
  საცხოვრებელი ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, თავდადებულის ქუჩაზე - 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
  შერეული ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, ბაღდათის ქუჩაზე - განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტი 
 შერეული ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
 სამრეწველო ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, დიდი ლილოს დასახლებაში. 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
 სამრეწველო ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, ლილოს დასახლებაში. - 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
 სამრეწველო ფუნქციის კომპლექსი თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში. - 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
  ქ. ფოთში, მალთაყვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი 
 ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

პროექტი - გის-ის სპეციალისტი, არქიტექტორი  

 


