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შესავალი 

 

პრობლემის აქტუალურობა.  მიწა ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია, 

რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად მონაწილეობს ადამიანის საქმიანობის ნების-

მიერ სფეროში. თანამედროვე პირობებში მიწის რესურსების რაციონალური 

გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი გამო-

წვევაა.  

საადგილმამულო ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების და 

ეკოლოგიური პრობლემების გამწვავების ფონზე, იზრდება სახელმწიფოს რო-

ლი ქალაქის მიწათსარგებლობის მენეჯმენტისა და მიწების დაცვის უზრუნ-

ველყოფაში. ტექნოლოგიური დატვირთვები ურბანულ მიწაზე მაქსიმალურ 

ნიშნულს აღწევს, შესაბამისად მიწების მდგომარეობაში ცვლილებები უფრო 

გამოხატულია. საჭირო ხდება ქალაქის მიწებზე რეგულარული, უწყვეტი 

დაკვირვებების წარმოება და მათი მდგომარეობის პერიოდული შეფასება.  

მიუხედავად ქვეყნის მიწის ფონდში ქალაქის მიწების  უმნიშვნელო 

წილისა ტყის და სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან შედარებით, ქალაქის მიწების 

მართვა დიდ ინტერესს იწვევს. მოთხოვნადი გახდა ქალაქის მიწებისა და სხვა 

უძრავი ქონების შესახებ ზუსტი და ხელმისაწვდომი ინფორმაციის არსებობა. 

ურბანული მიწების სწორი განვითარება  და ეფექტური მენეჯმენტი მოითხოვს 

ქალაქის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესების კომპლექსურ შესწავლას და  

არსებული პრობლემების აღმოფხვა-მოწესრიგებას. ინფორმაცია ესაჭიროება 

მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ტერიტორიის რეკრეაციული 

ზონების მოწყობას და ა.შ. შესაბამისად, ჩნდება ურბანული მიწების მდგომა-

რეობის შესწავლის, მათი მონიტორინგისა და კონტროლის, უძრავი ქონების 

ეკონომიკური შეფასების და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვე-

თების აღრიცხვის საჭიროება.  

ქალაქის მიწების აღრიცხვა  აუცილებელია როგორც მიწის მენეჯმენტის, 
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ასევე მიწის ბაზრის განვითარების კუთხით, რაც წარმოების სხვადასხვა სექ-

ტორში ინვესტიციების მოზიდვის,  ბიზნეს სუბიექტთა წარმოქმნის  და ქალა-

ქის ბიუჯეტის შევსების საშუალებას იძლევა. 

მიწის მართვის საკითხთა წარმატებით გადაწყვეტა და განხორციელება 

პირდაპირ დამოკიდებულია საკადასტრო სამუშაოების წარმოებაში ახალი 

მიდგომების დანერგვასა და ორგანიზაციულ-ტექნიკური საკითხების მოგვარე-

ბაზე.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ნაშრომი მიზნად ისახავს თანამედროვე 

პირობებში ქალაქის კადასტრის წარმოებაში სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური 

მიდგომების ფორმირებას; ერთიანი საკადასტრო აღრიცხვის სისტემის ჩამოყა-

ლიბების მიზნით,  ქალაქის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის სრულყოფას 

გეოდეზიური სამუშაოების წარმოებითა და გეოინფორმაციული ტექნოლოგიე-

ბის გამოყენებით.   

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე დასახული იქნა შემდეგი ამოცანები: 

1. ქალაქის საკადასტრო სისტემათა თანამედროვე მდგომარეობის შეს-

წავლა-ანალიზი; 

2. საკვლევი ობიექტის ზოგადგეოგრაფიული და ტერიტორიულ-

სტრუქტურული ზონალობის შესწავლა; 

3. ქალაქის ეკონომიკური სტრუქტურის შესწავლა და შესაბამისი ანა-

ლიზის გაკეთება;      

4. ქალაქის მიწების მართვის სამართლებრივი რეგულირების საკითხე-

ბის ანალიზი;    

5. ქალაქის კადასტრის წარმოების პრინციპებისა და საკადასტრო სამუ-

შაოთა  წარმოების ეტაპების განხილვა; 

6. უძრავი ქონების საკადასტრო აღრიცხვის მეთოდიკის დამუშავება; 

7. ქალაქის კადასტრის წარმოების სრულყოფის მიზნით რეკომენდა-

ციებისა   და  წინადადებების მომზადება; 
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 კვლევის ობიექტი.  კვლევის ობიექტს წარმოადგენს  ქალაქი თბილისი  

და მისი საკადასტრო სისტემა (ქალაქის ბუნებრივ-სამეურნეო, ეკონომიკურ-

ეკოლოგიური და სამართლებრივ ღონისძიებათა კომპლექსი); 

კვლევის მეთოდები. ჩვენს მიერ დასახული ამოცანების გადაწყვეტის 

მიზნით, გამოვიყენეთ ქართველი და უცხოელი მკვლევარების სამეცნიერო 

შრომები; სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევითი მასალები; დარგის სპეცია-

ლისტთა რეკომენდაციები და წინადადებები; ვიყენებდით  ასევე საჯარო რეეს-

ტრში არსებულ ტოპოგრაფიულ გეგმებსა და რუკებს, აეროსურათებს, ორთო-

ფოტოგეგმებს, ფოტოსქემებს, ფოტოგეგმებს და სხვა. გამოვიყენეთ საქართვე-

ლოს მთავრობის საკანონმდებლო აქტები და დებულებები, ქ.თბილისის მუნი-

ციპალიტეტის დადგენილებები; მოპოვებული საინფორმაციო მასალის დამუ-

შავება მოვახდინეთ ანალიზისა და სინთეზის, ინდუქციისა და დედუქციის მე-

თოდებით; 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომი წარმოადგენს 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ქალაქის კადასტრის წარმოების კომპლექსუ-

რი კვლევის პირველ ცდას. მასში  დეტალურადაა  შესწავლილი და გაანალი-

ზებული ქალაქ თბილისის კადასტრის წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა 

და წარმოდგენილია ქალაქის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის გაუმჯობესე-

ბის გზები. 

სადისერტაციო კვლევის სიახლე მდგომარეობს შემდეგში:  

1. საკვლევი ობიექტი შესწავლილი იქნა კომპლექსურად და გაკეთდა 

შესაბამისი ანალიზი;  

2. გაკეთდა ქალაქის საკადასტრო სისტემათა არსებული მდგომარეობის 

ანალიზი; 

3. შემუშავდა და გაანალიზდა უძრავი ქონების ობიექტთა მახასიათებ-

ლების შინაარსი და წარმოდგენილია  მათი იდენტიფიცირების  მეთოდების 

სრულყოფის გზები; 
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4. უძრავი ქონების საკადასტრო აღრიცხვის მეთოდების სრულყოფის 

მიზნით, შემოთავაზებული გვაქვს წინადადებები და რეკომენდაციები. 

კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადი-

სერტაციო ნაშრომში გაკეთებული დასკვნებისა და შემოთავაზებული წინადა-

დებების გამოყენება კადასტრის წარმოებაში თეორიულ-პრაქტიკული თვალ-

საზრისით, შესაძლებელი იქნება როგორც თბილისისათვის, ასევე სხვა ქალა-

ქებისთვის.  

გამოყენების სფერო. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს მნიშვნელოვან 

საკითხებს ქალაქის კადასტრის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის; 

მათი გამოყენება შესაძლებელია ქალაქის ტერიტორიის ადმინისტრირების 

კუთხით. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა.  დისერტაცია შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის (10 ქვეთავის), დასკვნისა და გამოყე-

ნებული ლიტერატურის ნუსხიგან. ნაშრომი წარმოდგენილია 108 ნაბეჭდ გვერ-

დზე, მათ შორის 13 ცხრილი, 15 ნახაზი, 9 სურათი,  34  დასახელების ლიტერა-

ტურა.  
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

მრავალი მეცნიერისა და მკვლევარის შრომები ეძღვნება მიწის კადას-

ტრის წარსულისა და წარმოების თანამედროვე დონის შესწავლას. თითო-

ეული მათგანი აღნიშნავს, რომ საკადასტრო სამუშაოების წარმოებას საფუძ-

ვლად უდევს ევროპის განვითარებული ქვეყნების კადასტრის წარმოების 

პრინციპები, მეთოდები და ხერხები. საკადასტრო  სამუშაოების წარმოების  

თანამედროვე დონე ნათელყოფს, რომ წინა პლანზეა წამოწეული ინფორმა-

ციის კონცენტრაცია, ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხები, მონაცე-

მთა დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემები.   

მეცნიერ-მკვლევართა  უმრავლესობა ეთანხმება  მიწის კადასტრისგან 

ქვესისტემათა გამოყოფას და მათ დაჯგუფებას "აშენებულ ტერიტორიათა 

კადასტრისა" და "აუშენებელ ტერიტორიათა კადასტრის" სახით. პირველ 

შემთხვევაში იგულისხმება ქალაქის კადასტრი, მეორე შემთხვევაში ნაგუ-

ლისხმებია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების კადასტრი. 

სადისერტაციო თემის დამუშავების დროს, შევისწავლეთ და გავაანა-

ლიზეთ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული საკანონმდებლო აქტე-

ბი, სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები, ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-

თა მოსაზრებები და რეკომენდაციები. 

 

თავი 1. ქალაქის კადასტრის არსი და მნიშვნელობა 
 

ერთიანი ქალაქის კადასტრი – ეს არის ინტეგრირებული საინფორმა-

ციო სისტემა მიწისა და მასზე არსებული უძრავი ქონების აღწერის, აღრიც-

ხვის და რეგისტრაციის შესახებ. ქალაქის კადასტრის შექმნის ძირითად მი-

ზანს წარმოადგენს: მიწისა და სხვა უძრავი ქონების მართვის ინფორ-

მაციული უზრუნველყოფა; უძრავი ქონების აღწერა და მათზე უფლებების 

რეგისტრაციის ინფორმაციული მხარდაჭერა (უზრუნველყოფა);  
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ქალაქის კადასტრის წარმოება ხელს უწყობს ადგილობრივ ხელისუფ-

ლებას, გადაწყვიტოს ქალაქის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების მართვასთან  

დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ამოცანები: 1.უძრავ ქონებაზე არსებული 

უფლებებისა და გარიგებების რეგისტრაცია; 2. უძრავი ქონების ბაზრის 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 3. უძრავ ქონებაზე გადასახადების და-

წესება და ამოღება; 4. მიწების მონიტორინგი, შეფასება და მენეჯმენტი; 5. 

მიწის რესურსების გამოყენება, კონტროლი და დაგეგმარება; 6. ურბანული 

პოლიტიკის განხორციელება; 7. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი კორ-

პუსებისა და შენობების ტექნიკური ინვენტარიზაცია, აღრიცხვა და შეფა-

სება; 8. შენობა-ნაგებობათა პრივატიზაცია და გაქირავება.  

ქალაქის კადასტრის წარმოება გულისხმობს სამი ეტაპობრივი პრო-

ცესის განხორციელებას: 1. საკადასტრო ობიექტთა ფორმირება (მიწის ნაკვე-

თები და მათზე არსებული შენობა-ნაგებობები). 2. მიწისა და მასზე არსებუ-

ლი შენობა-ნაგებობების სახელმწიფო რეგისტრაცია. 3. მიწისა და მასზე და-

კავშირებული უძრავი ქონების ობიექტებზე უფლებების სახელმწიფო რე-

გისტრაცია; 

პირველ ეტაპზე ხდება უძრავი ქონების შესახებ  ინფორმაციის მოგ-

როვება, რომელიც შემდგომ ფორმდება მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საქმესა 

და შენობის ტექნიკურ პასპორტში. საკადასტრო საქმეში შემავალ დოკუმენ-

ტაციაში შედის: 

- დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას მიწის ნაკვეთის 

ადგილმდებარეობისა და სივრცითი მონაცემების შესახებ:  მისამართი, ფარ-

თობი, ადგილმდებარეობის საზღვრების დახასიათება, მოხვევის წერტილე-

ბის კოორდინატები, მიწის ნაკვეთზე არსებული ობიექტის გეგმა და სივ-

რცითი მონაცემები  და სხვ. 

- დოკუმენტური მასალა მიწის ნაკვეთის ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესახებ – მიწის შეფასება, ინფორმაცია გადასახადებზე, ფასებზე და ა.შ. 
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- ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის ბუნებრივ-ეკოლოგიური, საინჟინრო-

გეოლოგიური  და სხვა მაჩვენებლების შესახებ. 

ქალაქის კადასტრის შექმნის მეორე ეტაპი ითვალისწინებს მიწის ნაკ-

ვეთისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობათა აღრიცხვასა და რეგისტრა-

ციას. შენობა-ნაგებობათა რეგისტრაცია და აღრიცხვა სრულდება ობიექტი-

სათვის სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭებით და მონაცემთა სარეგისტრაციო 

წიგნსა და საინფორმაციო ბაზაში შეტანით. 

ქალაქის კადასტრის შექმნის მესამე ეტაპზე ხორციელდება მიწისა და 

მასთან დაკავშირებულ უძრავ ქონებაზე უფლებათა სახელმწიფო რეგისტრა-

ცია. უძრავ ქონებაზე უფლებათა წარმოშობის, შეწყვეტისა და გადაცემის ან 

შეზღუდვის რეგისტრაციის შედეგები ფორმდება უფლების დამადასტურე-

ბელ დოკუმენტაციაში.  

ქალაქის ტერიტორიაზე სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ორი 

სახე არსებობს: 1. მიწათსარგებლობის დაგეგმვა – მიწათსარგებლობის გენე-

რალური გეგმა და 2. განაშენიანების დაგეგმვა – განაშენიანების რეგულირე-

ბის გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტაციები განსაზღვრავს ქალაქის სივრცულ-

ტერიტორიულ სტრუქტურას: ურბანიზებულ ტერიტორიას, სასოფლო ტე-

რიტორიას, სპეციალურ და ბუნებრივ-ლანდშაფტურ ტერიტორიებს; დასახ-

ლებათა სტრუქტურას და მათ განვითარებას; საინჟინრო-სატრანსპორტო 

კომუნიკაციებს; სარეკრეაციო ტერიტორიებს; დაცულ ტერიტორიებს და 

სხვ.  

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის მიზანია ქალაქის ტერიტორი-

ების განაშენიანების პრიორიტეტების, განვითარებისა და სტრატეგიის წარ-

მოჩენა და მიწათსარგებლობის პარამეტრების განსაზღვრა. დაგეგმვას ახორ-

ციელებს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს სპეციალური  სამსახური. 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას ამტკიცებს საკრებულო.  
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თავი 2. ქ. თბილისის ზოგადგეოგრაფიული და ეკოლოგიურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი 

 
 

2014 წლის 5 დეკემბერს, თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებული 

იქნა დადგენილება, რომლის თანახმად მოხდა თბილისის რაიონების უბნე-

ბად დაყოფა, მათი საზღვრების აღწერა და შესაბამისად უბნების რუკის დამ-

ტკიცება. ნახ.1. 

 

 
ნახ. 1.  ქალაქ თბილისის რაიონების ტერიტორიული ერთეულების – უბნების რუკა  

 
 

თბილისის ტერიტორია იყოფა 10 რაიონად და 33 უბნად. რაიონების 

და უბნების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში №1. 
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ცხრილი №1 

თბილისის რაიონები და ტერიტორიული უბნები  
რაიონი, უბნის 

დასახელება 
ტერიტორიული უბნები 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

მთაწმინდა 

უბანი:1,2,3,4(4 უბანი) 

მთაწმინდა, სოლოლაკი; ვერა; კიკეთი, კოჯორი; 

წავკისი, შინდისი და ტაბახმელა. 
50 000 

ვაკე 

უბანი: 5,6,7,8 (4 უბანი) 

ვაკე, ბაგები; ვაჟა–ფშაველას კვარტალები, ნუცუბიძის 

მიკრორაიონები; წყნეთი. 

 

112 000 

 

საბურთალო 

უბანი: 9,10,11(3 უბანი) 

საბურთალოს, დიღმის, ვაშლიჯვრის; ვეძისის, 

ყაზბეგის, გოთუას, კოსტავას, ბახტრიონის, 

დოლიძის, და ხილიანის უბნები. 

139 000 

კრწანისის რაიონი 

უბანი: 12,13(2 უბანი) 
კალა, ორთაჭალა; ფონიჭალა; 40 000 

ისანი 

უბანი: 14,15,16(3 

უბანი) 

მეტრომშენის, ნავთლუღის, ზემო ავლაბრის, 

ვაზისუბანის უბნები 
126 000 

სამგორი 

უბანი: 17,18,19,20,21(5 

უბანი) 

ვარკეთილის, მესამე მასივის, ორხევის, აეროპორტის, 

ლილოს,  ქვ.სამგორის დასახლ. 

178 000 

 

ჩუღურეთი 

უბანი: 22,23(2 უბანი) 
ზემო ჩუღურეთი; ქვ. ჩუღურეთი. 65 500 

დიდუბე 

უბანი: 24,25(2 უბანი) 
დიდუბე; დიღმის მასივი 70 500 

ნაძალადევი 

უბანი: 26,27,28,29(4 

უბანი) 

ძველი ნაძალადევის, ლოტკინის,  ნაძალადევის, 

სანზონის და  თემქის უბნ. 

154 500 

 

გლდანი 

უბანი: 30,31,32,33(4 

უბანი) 

ავჭალის, გლდანის ხევის,  გლდანის ლუწი და 

გლდანის კენტი მიკრორაიონების უბნები. მუხიანის 

უბანი. 

177 500 

 

რელიეფი დედაქალაქის ბუნებრივი ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ნა-

წილი და ტერიტორიული იერსახის განმსაზღვრელი  კომპონენტია.   

თბილისის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი თრიალეთის ქედის 

აღმოსავლეთ დაბლობზე მდებარეობს. აღნიშნული ტერიტორია მდინარე 

მტკვრის მიერ იყოფა ორ არათანაბარ ნაწილად. მარჯვენა სანაპირო ხასიათ-

დება საშუალო სიმაღლის მთიანი რელიეფით, მარცხენა კი შედარებით 

დაბალი სიმაღლის რელიეფითაა წარმოდგენილი. 

თბილისის დანაწევრებულმა რელიეფმა, რომელიც განსაკუთრებით 

მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზეა გამოკვეთილი ვირგაციული ქე-

დის სახით, განსახლებისათვის  ხელსაყრელი  ვაკე  ზედაპირის  დეფიციტი  

განაპირობა.  ამან დიდი გავლენა მოახდინა  ქალაქის დაგეგმარების სტრუქ-
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ტურასა და განაშენიანების ხასიათზე. 

ქალაქის რელიეფის მორფოგენეტიკური ფორმები მრავალგვარია. აქ 

გვხვდება ანტიკლინური ქედები და სინკლინური ვაკეები, ხრამები და ხევე-

ბი, გორაკ-ბორცვები და მდინარეული ტერასები, კუესტური სერები და შვე-

ულკედლიანი კარნიზები.  

 თბილისსა და მის შემოგარენში გვხვდება ნიადაგების სხვადასხვა 

სახე, რასაც განაპირობებს როგორც რელიეფის სირთულე, ასევე, გეოლო-

გიური აგებულება და კლიმატი. ნიადაგების მრავალფეროვნებაზე გარკვეუ-

ლი ზემოქმედება მოახდინა წარსულში არსებული ტყის მასივების განად-

გურებამ და ადამიანის ხანგრძლივმა საქმიანობამ. თბილისის შემოგარენის 

ნიადაგური საფარისთვის დამახასიათებელია კარგად გამოხატული ვერტი-

კალური ზონალობა, სადაც ვხვდებით ტყის ყომრალ, რუხ ყავისფერ, ტყის 

ყავისფერ, ნეშომპალასულფატურ და სხვა სახის ნიადაგებს. 

თბილისისა და მისი შემოგარენის ჰიდროლოგიური მახასიათებლები 

განპირობებულია მდინარე მტკვრის აღმოსავლეთ დეპრესიის სპეციფიკური 

კლიმატური, ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობებით. მტკვრის მარ-

ჯვენა და მარცხენა სანაპიროების განსხვავებული რელიეფი განაპირობებს 

განსხვავებულობას ჰიდროლოგიურ რეჟიმში. 

თბილისის ლანდშაფტთა ფორმირებაში განსაკუთრებულ გეოეკოლო-

გიურ მნიშვნელობას გეოლოგიური აგებულება, რელიეფის ფორმები და ჰავა 

ინარჩუნებს.  

გეოეკოლოგიურ პრობლემების  მხრივ აქ ყველაზე აქტუალურია 

მდინარე მტკვრის შენაკადებზე წყალმოვარდნების გახშირება, რომელსაც 

სამწუხაროდ კატასტროფული შედეგის მოტანა  შეუძლია. 2000 წლისათვის 

დაფიქსირებული იყო 62 ღვარცოფტრანსფორმირებადი მდინარე და ხევი, 

60 სხვადასხვა მასშტაბის მეწყრული უბანი (თუმცა დღისათვის ბევრად 

მეტია) და ქვაბულის არეალში 21კმ საერთო სიგრძის გრავიტაციული 
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პროცესების მუდმივად განახლებადი ქვათაცვენები, აგრეთვე მიწისქვეშა 

წყლებით შეტბორვის 11 უბანი.  

 

 
  ნახ. 2.  მეწყერსაშიში ზონები თბილისში 

 

 

თბილისის ტერიტორია უფლებრივი ზონირების მიზნით, იყოფა 

ტერიტორიულ-სტრუქტურულ ზონებად. მისი სახეებია: 1) ცენტრალური 

ზონა; 2) შუალედური ზონა; 3) პერიფერიული ზონა; 4) გეგმარებითი კარკა-

სი;  

ქ.თბილისის ტერიტორია მიწათსარგებლობის გეგმის და განაშენიანე-

ბის რეგულირების გეგმის შესაბამისად, იყოფა ზოგად და კონკრეტულ ფუნ-

ქციურ ზონებად და ქვეზონებად. ზოგადი ფუნქციური ზონებია: 1) ლანდ-

შაფტურ-სარეკრეაციო ზონა; 2) სასოფლო-სამეურნეო ზონა; 3) სარეკრეაციო 

ზონა; 4) სპეციალური ზონა; 5) საცხოვრებელი ზონა; 6) სატრანსპორტო 

ზონა; 7) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა;  8) სამრეწველო ზონა; 9) სანიტა-

რული ზონა; 10) სატყეო ზონა; ზოგად ფუნქციურ ზონებთან ერთად, თბი-

ლისის ტერიტორიაზე გამოიყოფა კონკრეტული ფუნქციური ზონები და 

ქვეზონები.  

განაშენიანებული ტერიტორიის პირობებში, მისი სამშენებლოდ გამო-

ყენების  შესაძლებლობა იქ არსებული მდგომარეობის კვლევის საფუძველ-

ზე დგინდება. 
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ნახ. 3.  ფუნქციური ზონები     

 

                                                                                                                    

კვლევა მოიცავს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: აეროფოტოგა-

დაღებას, ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენას, ტერიტორიის გამოყენების 

მდგომარეობის შესწავლას, მიწის ნაკვეთის ნომრებსა და ფართობებს, გეგმა-

რებით სტრუქტურასა (სართულიანობა, სიმაღლეები) და განაშენიანებისა 

და გამწვანების  კოეფიციენტებს.  

ეკონომიკური განვითარება აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც გუ-

ლისხმობს ხარისხობრივ ცვლილებებს დედაქალაქის ცხოვრებაში. ეკონომი-

კური განვითარების პროცესში შედის ინდუსტრიალიზაცია, ურბანიზაცია, 

მოსახლეობის საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის 

შექმნა, საშუალო ფენის ჩამოყალიბება, ბიზნესის სამართლებრივი დაცვის 

სისტემის უზრუნველყოფა, თითოეული ოჯახის, თითოეული ეკონომიკუ-

რი სუბიექტის შემოსავლების გაუმჯობესება.  

ბოლო წლებში თბილისის ეკონომიკა მზარდი ტენდენციით ვითარ-

დება.  ქალაქის წარმატებული სექტორი ვაჭრობაა, რომელიც მზარდი ბრუნ-

ვის მაჩვენებლით გამოირჩევა. თბილისის ეკონომიკაში მრეწველობისა და 

ტრანსპორტის სექტორებთან ერთად, წარმატებულია მშენებლობის სექტო-

რი. კარგადაა განვითარებული თბილისის საფინანსო სექტორიც.   
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ნახ. 4. თბილისის ეკონომიკური სტრუქტურა 

 

 

ცხრილი 2 

ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი და ბრუნვა, მლნ.ლარი 
სექტორი 2011წ. 2012წ. 2013წ. 2014წ. 2015წ. 2016წ. 

სოფლის მეურნეობის, 

ნადირობის და სატყეო 

მეურნეობის 

მაჩვენებლები 

56.7 57.2 70.1 73.0 70.8 70.0 

თევზჭერა, 

მეთევზეობა 

1.7 1.6 1.3 1.4 0.7 0.00 

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

2.7 39.1 14.1 31.7 57.6 47.6 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა 

2005.9 2091.6 2160.9 2439.9 2614.6 2940.2 

ელექტროენერგია; 

აირი; წყალი. 

1167.0 1112.2 1198.5 1301.5 1657.9 1964.5 

მშენებლობა 2462.7 3303.8 2105.1 2472.0 3640.9 4735.5 

ვაჭრობა და 

სხვადასხვა სამეწარმეო 

საქმიანობა 

15329.3 17099.7 18065.7 19939.9 20766.3 22379,4 

სასტუმროები და 

რესტორნები 

455.4 534.6 548.3 579.3 696.0 838,8 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

3385.7 3820.8 4077.7 4282.5 4742.1 4528,2 

უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობა. იჯარა. 

სხვადასხვა   

მომსახურება. 

1248.5 1476.9 1652.5 2080.2 2376.9 2742,5 

განათლება 107.7 131.1 169.0 203.2 222.3 252.1 

ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური 

დახმარება 

331.7 463.3 599.7 599.5 612.1 641.8 

კომუნალური, 

სოციალური და 

პერსონალული 

მომსახურების გაწევა 

533.9 1191.3 1295.0 1992.7 3415.4 4967,2 

ჯამი    35996.7 40873.6 46107,8 

 

ვაჭრობა

კავშირგაბმულ

ობა
მრეწველობა

მშენებლობა

ფინანსური

სექტორი
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2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით, თბილისის ტერიტორიაზე ფიქ-

სირდება რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობის ზრდა. როგორც ირკვე-

ვა, თბილისში რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წლიდან წლამდე 

მნიშვნელოვნად არ იცვლება და მთლიანად საქართველოში რეგისტრირე-

ბულ საწარმოთა რაოდენობის დაახლოებით 43,5 %-ს შეადგენს.  

 

 
ნახ. 5. თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წლების 

მიხედვით (ერთეული)  
 

სამწუხაროდ, დეტალური ინფორმაცია ქალაქის სასოფლო-სამეურ-

ნეო აქტივობების შესახებ არ არსებობს და შესაბამისად, დარგის ეკონომიკუ-

რი ანალიზის გაკეთებაც შეუძლებელია. 

მიწის რეფორმის შედეგად, მრავალი მიწათმესაკუთრის წარმოჩენამ, 

მიწაზე ნებისმიერი ფორმის გარიგების უფლების აღიარებამ, ხელი შეუწყო 

მიწის ბაზრის ფორმირებას. მიწაზე მოთხოვნილება დღითიდღე იზრდება. 

დღის წესრიგში დადგა მიწის ბაზრის განვითარების მექანიზმის გაუმჯობე-

სების საკითხი. შეიქმნა შესაბამისი კანონმდებლობა, მიწაზე გარიგებათა 

წარმოების იურიდიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის ფორმები, დად-

გინდა გაფორმების და რეგისტრაციის წესები. მიწის ბაზარმა, როგორც ეკო-

ნომიკურმა კატეგორიამ მყარად შემოდგა ფეხი ქართულ სინამდვილეში და 

დაიწყო ფუნქციონირება ბაზრის კანონების სრულ შესაბამისობაში.   

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

აგრძელებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტების აღრიცხვას 
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და საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას მათი საპრივატიზებოდ მომზადების 

მიზნით. პრივატიზებას დაქვემდებარებული ობიექტები მოიცავს სასოფლო-

სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, საწარმოებს 

და საყოფაცხოვრებო მომსახურების დაწესებულებებს, მიწისქვეშა და მიწის-

ზედა ხაზოვან ობიექტებს და სხვა. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად დავადგინეთ, რომ თბი-

ლისის ტერიტორიაზე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე რეგისტრირებუ-

ლია მთლიანი ტერიტორიის 40 %, რაც 199.8 კმ2-ს შეადგენს.   

 

 
ნახ. 6. თბილისის რეგისტრირებულ და დასარეგისტრირებელ ნაკვეთთა %-

ული მაჩვენებლები 

 

დანარჩენი ფართობი ირიცხება სახელმწიფო ბალანსზე. კვლევამ აჩვე-

ნა, რომ დაურეგისტრირებელია თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მოქცეული  ტერიტორიის  60 % (ცხრ.3). რეგისტრირებული მიწების მთლია-

ნი  ფართობი შეადგენს 198,76  კმ2-ს. დარეგისტრირებული ნაკვეთების რაო-

დენობა შეადგენს 145 333 ერთეულს. თბილისის ტერიტორიაზე დარეგის-

ტრირებულ ნაკვეთთა საშუალო ფართობი 127 მ2-ს უტოლდება. (კვლევითი 

სამუშაოების დროს, გამოყენებული იქნა საჯარო რეესტრის გეოდეზიისა და 

კარტოგრაფიის სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია). 

დილერების განმარტებით, თბილისის ტერიტორიაზე მიწაზე მოთ-

ხოვნის დიდი მაჩვენებელი ფიქსირდება ძველი თბილისის მიდამოებში – 

0%
20%
40%
60%
80% 40%

60%
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აბანოთუბანსა და ავლაბარში მიწის შესყიდვა უფრო მეტად სასტუმროების 

ასაშენებლად ხდება, დიდი დიღმის ტერიტორიაზე კი, მიწის ნაკვეთებს 

კერძო სახლების მშენებლობის მიზნით ყიდულობენ. 

ცხრილი 3 

რეგისტრირებულ ფართობთა მაჩვენებლები 

№ რაიონები ფართობი 

რეგისტრირე–

ბული მიწის 

ფართობი (კმ2) 

ნაკვეთების 

რაოდენობა 

(ერთეული) 

ნაკვეთების 

საშუალო 

ფართობი (მ2) 

1 დიდუბე–

ჩუღურეთის 

18.5 8.36 7410 112 

2 მთაწმინდის 98.65 27.76 17603 157 

3 გლდანი–

ნაძალადევი 

99.28 38.65 39376 98 

4 ისანი–სამგორი 169.7 72.59 37010 196 

5 ვაკე–

საბურთალო 

102.4 44.9 33999 132 

6 ძველი თბილისი 18.7 6.5 9935 65 

 სულ 504.6 198.76 145333 127 

 

მიწის ნაკვეთის ფასი ქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვაა. შესაძლე-

ბელია ერთ უბანშიც კი, მისი ფასი განსხვავებული იყოს. თბილისის ცენ-

ტრალურ ნაწილში მიწის ფასი მაღალია. შედარებით იაფია თბილისის გარე-

უბნებზე მდებარე მიწის ნაკვეთის ფასი. აქ ის შესაძლებელია 6 დოლარიდან 

გაიზარდოს 400 დოლარამდეც. მაგალითისთვის დიდი დიღმის ტერიტო-

რიას თუ განვიხილავთ, ვნახავთ რომ აქ 1 მ2  მიწის ფასი 25-დან 450 დოლა-

რამდე იცვლება. გლდანში 20-დან 350 დოლარამდე; თემქაზე 35-დან 180 

დოლარი; თბილისის ზღვაზე 10-დან 85 დოლარი; ვარკეთილში 10-დან 300 

დოლარი; აფრიკის დასახლებაში 7-დან 40 დოლარი.  

თბილისის ტერიტორიაზე მიწის ფასის ცვლილებას ადგილმდებარე-

ობის პრესტიჟულობის, მოსახლეობის რაოდენობისა და სატრანსპორტო ინ-

ფრასტრუქტურით უზრუნველყოფასთან ერთად, განაპირობებს ტერიტო-

რიის დახრილობის მაჩვენებელი. კვლევის საფუძველზე შედგენილი ცხრი-

ლი გრაფიკულ გამოსახულებასთან ერთად, გვიჩვენებს ნაკვეთის ფართობის 

ცვლილებას დახრის კუთხის მიხედვით. მაგალითისთვის აღებულია 
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100x100 კვ.მ  ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთი. დაკვირვებისთვის აღებულია 

0; 10; 20; 30 და 40 გრადუსიანი კუთხეები. თითოეული შემთხვევისთვის 

ჩვენს მიერ დაანგარიშდა დახრის შემთხვევაში გეგმილი ხაზის სიგრძე და 

ნაკვეთის შესაბამისი ფართობი.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ნახ. 7.  გეგმილთა ცვლილების გრაფიკული გამოსახვა დახრის 

კუთხეების მიხედვით 

 

                                                                                                                     ცხრილი 4 

ფართობის ცვალებადობა დახრის კუთხის ცვლილების მიხედვით 
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რაც უფრო მეტია დახრის კუთხე, მით უფრო ნაკლებია მიწის ნაკვე-

თის ფართობი და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაკლები გამოდის  

მიწის ფასიც. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით ასეთი მიწის ნაკვეთის 

შეძენისას გამოდის, რომ ვიძენთ ნაკლები ფართობის მიწას და შესაბამისად, 

მოგვიწევს ნაკლები მიწის გადასახადის გადახდა. სინამდვილეში დამუშავე-

ბისას (სახნავ-სათესად, სათიბად და ა.შ.) უფრო მეტ სივრცეს ვითვისებთ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების დახრილფერდობიანი ნაკვეთის 

შემთხვევაში, შენობა-ნაგებობების განთავსება ხდება მის გეგმილზე. აქედან 

გამომდინარე, შეძენილი და ასათვისებელი ფართი ერთმანეთს ემთხვევა.  

მაგალითად, თბილისის რომელიმე გარეუბანში, მკვიდრ მოსახლეს 

აქვს 100-იან ფერდობზე განთავსებული მიწის ნაკვეთი ზომებით 100 მ X 100 

მ-ზე. ახალი წესით საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადებისას მას ნა-

ხაზში ჩაეწერება, რომ ფლობს 9 850 მ2 მიწის ნაკვეთს, ნაცვლად 10 000 მ2-ისა. 

200 - იანი დახრის შემთხვევაში კიდევ უფრო კლებულობს აზომვითი სამუ-

შაოებით დადგენილი ფართობი. ის 1ჰა-ის ნაცვლად უკვე 9 400 მ2 ხდება. 300 

-ის შემთხვევაში ფართობი 8 660  მ2 - უტოლდება და ა. შ. აღნიშნული საკით-

ხი აქტუალური ხდება მაშინ, როცა საქმე გვაქვს მიწის ნაკვეთის ტრანზაქ-

ციასთან. ჩვენი ანალიზის საფუძველზე ვასკვნით, რომ თანამედროვე კადას-

ტრის უზრუნველსაყოფად საჭიროა მიწის სავარგულების სამგანზომილე-

ბიანი კადასტრის წარმოება. უმჯობესი იქნება თუ საკადასტრო ნახაზის 

მომზადებისას მხედველობაში იქნება მიღებული ნაკვეთის როგორც გეგმა-

რებითი, ასევე სივრცითი მონაცემები.  

მსგავსი ტიპის აზომვები უნდა ჩატარდეს თანამედროვე გეოდეზი-

ური ხელსაწყოების საშუალებით.  

 

თავი 3. ქალაქის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის 

სრულყოფის გზები 
 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქალაქის კადასტრი მოიცავს უძრავი ქო-
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ნების ობიექტების ტექნიკურ-ეკონომიკურ და სამართლებრივ მახასიათებ-

ლებს, ცნობარებსა და კლასიფიკატორებს. სრულყოფილი საკადასტრო ინ-

ფორმაციის მიღების მიზნით, აუცილებელია უძრავი ქონების მახასიათებ-

ლების ცოდნა და მათი დაფიქსირება ერთიან საკადასტრო საინფორმაციო 

ბაზაში. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად ჩვენს მიერ დამუშავებული იქნა 

უძრავი ქონების ობიექტთა მახასიათებლების შინაარსი. მახასიათებელთა 

შინაარსი დაყოფილი გვაქვს რვა პუნქტად და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

მიწის ნაკვეთის აღწერა; შენობა-ნაგებობების დახასიათება; უძრავი ქონების 

ღირებულება, მიწის გადასახდის განაკვეთი, ნორმატიული ფასი; უფლებები 

უძრავ ქონებაზე და უფლების შეწყვეტა-გაუქმების შინაარსი; საკუთრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის შინაარსი; ინფორმაცია უფლების მქონე 

პირთა შესახებ; სერვიტუტი და სხვა დატვირთვა.  

1. მიწის ნაკვეთის აღწერა 

1.1 მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი; 

1.2 ადგილმდებარეობა; 

1.3 მიწის კატეგორია; 

1.4 მიზნობრივი დანიშნულება; 

1.5 ფაქტობრივი გამოყენება; 

1.6 ნაკვეთის ფართობი (დოკუმენტებით); 

1.7 ნაკვეთის ფართობი (ფაქტიური); 

1.8 საკუთრების ფორმა; 

2. შენობა-ნაგებობების დახასიათება 

2.1 შენობა-ნაგებობების საინვენტარიზაციო ნომერი; 

2.2 ობიექტის დასახელება; 

2.3 ფართობი (ნაგებობის); 

2.4 მთლიანი ფართობი; 

2.5 საცხოვრებელი ფართი; 
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2.6 მიზნობრივი დანიშნულება; 

2.7 საკუთრების ფორმა; 

2.8 ობიექტის მისამართი; 

2.9 სართულების რაოდენობა; 

2.10 ბინების რაოდენობა; 

2.11 ნომრების რაოდენობა; 

2.12 შენობის სტრუქტურული ელემენტების აღწერა; 

2.13 საცხოვრებელი ფართის აღწერა; 

2.14 არასაცხოვრებელი ფართის აღწერა; 

2.15 საინჟინრო ინფრასტრუქტურა; 

2.16 ბინების ექსპლუატაცია; 

2.17 არასაცხოვრებელი ფართის ექსპლუატაცია; 

2.18 საერთო სარგებლობის ტერიტორიების ექსპლუატაცია; 

3. საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების შინაარსი 

3.1 დოკუმენტის დასახელება; 

3.2 სარეგისტრაციო ნომერი; 

3.3 დოკუმენტის გაცემის თარიღი; 

3.4 დოკუმენტის გამცემი ორგანო. 

4. ინფორმაცია  უფლების მქონე პირთა შესახებ 

ა/ იურიდიული პირი 

4.1 იურიდიული პირის სახელი; 

4.2 საკადასტრო კოდი; 

4.3 სარეგისტრაციო რეკვიზიტები 

4.3.1 სარეგისტრაციო ნომერი; 

4.3.2 მარეგისტრირებელი ორგანო; 

4.3.3 რეგისტრაციის თარიღი; 

4.3.4 მისამართი; 
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4.3.5 უძრავ ქონებაზე უფლების სახე; 

4.3.6 წილი უძრავ ქონებაზე; 

ბ/ ფიზიკური პირი 

4.1  სახელი, გვარი, მამის სახელი; 

4.2 დაბადების წელი; 

4.3 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

4.3.1 დოკუმენტის დასახელება; 

4.3.2 სერია, ნომერი; 

4.3.3 დოკუმენტის გაცემის თარიღი; 

4.3.4 დოკუმენტის გამცემი ორგანო; 

4.4 მისამართი; 

4.5უფლების სახე; 

4.6 წილი უძრავ ქონებაზე; 

5. ინფორმაცია იურიდიული დოკუმენტების შესახებ 

5.1 რეგისტრაციის ნომერი; 

5.2 დოკუმენტის სახელი; 

5.3 სერია, ნომერი; 

5.4 გაცემის თარიღი; 

5.5 რეგისტრაციის თარიღი. 

6. უძრავი ქონების ღირებულება, მიწის გადასახდის განაკვეთი, 

ნორმატიული ფასი 

6.1 საერთო ღირებულება; 

მ.შ. მიწის ნაკვეთის და სხვა უძრავი ქონების ღირებულება; 

6.2 მიწის გადასახადი განაკვეთის და ქირის დადგენა (შეცვლა); 

6.3 მიწის გადასახადის განაკვეთი. 

6.4 მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასი; 

7. სერვიტუტი და სხვა დატვირთვა (იპოთეკა, დაგირავება, 
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გაქირავება  და ა.შ.) 

7.1 ჩანაწერის ნომერი; 

7.2 ჩანაწერის გაკეთების თარიღი; 

7.3 დოკუმენტი–საფუძველი; 

7.3.1 დოკუმენტის სახელი; 

7.3.2 დოკუმენტის გამცემი ორგანო; 

7.3.3 დოკუმენტის ნომერი; 

7.3.4 გაცემის თარიღი; 

7.3.5 დატვირთვის წარმოშობის თარიღი; 

7.3.6 დატვირთვის შეწყვეტის თარიღი; 

7.4 დატვირთვის სახე; 

7.5 გირაოს (იპოთეკის) თანხა; 

7.6 პირი, რომლის სასარგებლოდ დადგინდა დატვირთვა. 

ა) იურიდიული პირი 

7.6.1 იურიდიული პირის დასახელება; 

7.6.2 საკადასტრო კოდი; 

7.6.3 ორგანიზაციულ–იურიდიული ფორმა; 

7.6.4 იურიდიული პირის მისამართი; 

7.6.5 რეგისტრაციის მოწმობის სერია და ნომერი; 

7.6.6 რეგისტრაციის თარიღი; 

7.6.7 მარეგისტრირებელი ორგანო; 

ბ) ფიზიკური პირი 

7.6.1 სახელი, გვარი, მამის სახელი; 

7.6.2 დაბადების წელი; 

7.6.3 პასპორტის სერია, ნომერი; 

7.6.4 პასპორტის გაცემის თარიღი; 

7.6.5 დოკუმენტის გამცემი ორგანო; 
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7.6.6 ფიზიკური პირის მისამართი; 

7.7 ნაკვეთის ნომერი და ფართობი; 

7.8 დატვირთვის შეწყვეტის თარიღი; 

7.9 წლიური გადასახადი; 

7.10 დატვირთვის შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

7.10.1 დოკუმენტის დასახელება; 

7.10.2 დოკუმენტის ნომერი; 

7.10.3 დოკუმენტის გაცემის თარიღი; 

8. მიწაზე უფლების შეწყვეტა–გაუქმება 

8.1 დოკუმენტის დასახელება; 

8.2 სერია, ნომერი; 

8.3 გაცემის თარიღი; 

8.4 დოკუმენტის გამცემი ორგანო. 

ქალაქის უძრავი ქონების ობიექტთა იდენტიფიცირებისას  გამოყენე-

ბული უნდა იყოს შემდეგი  მეთოდები: 1. ობიექტის იდენტიფიცირება სარე-

გისტრაციო ნომრის გამოყენებით (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი, შენო-

ბა-ნაგებობების სარეგისტრაციო ნომერი); 2. სააღრიცხვო ავტომატიზებულ 

სისტემაში ობიექტის იდენტიფიცირება  დოკუმენტის ნომრის გამოყენებით; 

3. ობიექტის იდენტიფიცირება ტერიტორიული ადგილმდებარეობის პარა-

მეტრების მიხედვით (მისამართი, ადგილმდებარეობის კოორდინატები); 

სივრცითი ინფორმაციის მიღება და დამუშავება მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს კადასტრის წარმოებაში და იძლევა ქალაქის ტერიტორიაზე არსე-

ბული მიწისა და სხვა უძრავი ქონების ობიექტთა აღწერისა და აღრიცხვის 

შესაძლებლობას. მიწის კადასტრის წარმოების დროს სივრცულ ინფორმა-

ციასთან ერთად, მნიშვნელოვანია მთელი რიგი ატრიბუტიკა, რომელიც სა-

შუალებას გვაძლევს ამომწურავად დავახასიათოთ და აღვრიცხოთ კონკრე-

ტული ტერიტორია.  
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დიდ ქალაქებში ბოლო დროს, უფრო მეტად აქტუალური ხდება მი-

წისზედა და მიწისქვეშა სივრცეების ათვისების საკითხები. ტერიტორიების 

ათვისებამ ხელი უნდა შეუწყოს ქალაქების კომპაქტურობას, მოსახლეობის 

სიცოცხლისათვის ხელსაყრელი გარემო-პირობების შექმნას და ქალაქის 

მდგრად განვითარებას. 

ქალაქის ტერიტორიაზე სივრცეების ათვისების დროს, ჩნდება მიწის-

ქვეშა და მიწისზედა ნაგებობათა აშენებისა და ქსპლუატაციის დროს მათი 

ერთმანეთზე გავლენის რისკები. შესაბამისად, ახალი შენობა-ნაგებობების 

პროექტირებისა და მშენებლობის დროს აუცილებელია არსებული ობიექ-

ტების სტრუქტურების განლაგებისა და სივრცითი მახასიათებლების გათ-

ვალისწინება.  

შენობაში არსებული ბინა (ან ბინები) საკადასტრო აღრიცხვის არასივ-

რცული ელემენტია და ის რუკაზე არ აისახება. მათ შესახებ მხოლოდ ატრი-

ბუტული ინფორმაცია არსებობს. ობიექტების შესახებ სივრცითი ინფორმა-

ციის ნაკლებობა  ხელს უშლის ტერიტორიის განვითარებას და იწვევს მიწე-

ბის მართვის ეფექტურობის შემცირებას ურბანული სივრცის ინტეგრირებუ-

ლი განვითარების თვალსაზრისით. არასაკმარისი ინფორმაცია მიწისქვეშა 

ობიექტების შესახებ იწვევს ქონებრივი ურთიერთობების არასწორი მენეჯე-

რული გადაწყვეტილებების მიღებას და შესაბამისად, სახელმწიფო ინფორ-

მაციული სერვისების ხარისხის შემცირებას. 

კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა-ნაგებობის სხვადასხვა 

სიმაღლეზე განთავსებულ ობიექტებს შეიძლება ჰყავდეთ სხვადასხვა მესა-

კუთრე  ფიზიკური თუ იურიდიული პირი. ვერტიკალურ დაყოფაზე ზუს-

ტი ინფორმაციის არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს კონფლიქტური სი-

ტუაციები – უფლებრივი და ქონებრივი დავები. უძრავი ქონების საკადას-

ტრო აღრიცხვის პრობლემების გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს 

სამგანზომილებიანი კადასტრის შემოღება. 
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ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების სამგანზომილებიანი 

აღრიცხვის მაჩვენებლების არსებობა ხელს შეუწყობს ინფორმირებული გა-

დაწყვეტილებების მიღებას ურბანული სივრცის დაგეგმვისა და დიზაინის 

შექმნის დროს, შექმნის ხელსაყრელ პირობებს ინვესტორებისათვის და 

ხელს შეუწყობს ახალი ფორმატით დეველოპერების დაინტერესებას,  

გაამყარებას უძრავი ქონების მფლობელთა საკუთრების გარანტიებს. 

საკადასტრო სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიის შეცვლა აუცი-

ლებელია პირველ რიგში სტრუქტურულად რთული შენობა-ნაგებობების-

თვის. კაპიტალური ნაგებობის ობიექტის ჩვენება სიბრტყით პროექციაში 

ცდომილების გარეშე შეუძლებელია, რაც შემდგომში პრაქტიკულად შეუძ-

ლებელს ხდის ზოგიერთი უძრავი ქონების აღრიცხვას. მაგალითად, შეიძ-

ლება ეს იყოს გვირაბები, ხიდები, მრავალსართულიანი კომპლექსური ნაგე-

ბობები და სხვ. 

შენობა-ნაგებობების და დაუსრულებელი სამშენებლო ობიექტების 

ადგილდებარეობა მიწის ნაკვეთზე შეიძლება დადგინდეს შენობის და მშე-

ნებლობის სტრუქტურული ელემენტების სივრცითი აღწერით, მათ შორის, 

ასეთი ელემენტების სიმაღლის ან სიღრმის გათვალისწინებით. ზემოთ 

ჩამოთვლილი პრობლემების ეფექტურად გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა 

კაპიტალური მშენებლობის ობიექტის აღწერის ლაზერული სკანირების თა-

ნამედროვე ტექნოლოგია, რომლის დროსაც შედეგად მივიღებთ ობიექტის 

მაღალი სიზუსტის, დეტალურ სამგანზომილებიან მოდელს. 

 
სურ. 1. აზომვის საუკეთესო მეთოდი: 3D სკანირება 
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თანამედროვე ტექნოლოგიური ბაზის ფორმირება და სამგანზომილე-

ბიანი საკადასტრო სამუშაოების ჩატარება, საშუალებას მოგვცემს მოვიძიოთ 

და მივიღოთ მაღალი სიზუსტის ინფორმაცია უძრავი ქონების ობიექტის შე-

სახებ, უზრუნველვყოფს მაღალხარისხიან, სრულყოფილი ვიზუალიზაციას 

და სივრცით (გეოგრაფიულ) ანალიზს; ამავე დროს, ხელს შეუწყობს ურბა-

ნული სივრცის განვითარების დაგეგმვასთან დაკავშირებული საკითხების 

ფართო სპექტრის გადაწყვეტას. 

უნდა შეიქმნას ფუნდამენტურად განსხვავებული ახალი პროგრამუ-

ლი პროდუქტი, რომელიც გაითვალისწინებს სამგანზომილებიანი კადასტ-

რის მოთხოვნებს სამგანზომილებიანი გეოინფორმაციული სისტემების ბა-

ზაზე. 

აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია რიგი ღონისძიებე-

ბის გატარება: 1. სამგანზომილებიან კადასტრში საერთაშორისო გამოცდი-

ლების შესწავლა-ანალიზი; 2. საკანონმდებლო ბაზის ცვლილება; 3. მონაცემ-

თა მომზადების ტექნოლოგიის შემუშავება; 4. სამგანზომილებიანი კადასტ-

რის საპილოტე პროგრამის მომზადება; 5.სპეციალისტების გადამზადება; 6. 

სივრცითი საკადასტრო სამუშაოების შესასრულებლად ტექნიკური აღჭურ-

ვილობით უზრუნველყოფა. 

 ჩვენი აზრით, უძრავი ქონების სამგანზომილებიანი კადასტრის და-

ნერგვა ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ უძრავი ქონების ობიექტთა აღრიცხვის 

გაუმჯობესებას, ქალაქის საკადასტრო სისტემაში არსებული პრობლემების 

მოგვარებას, არამედ ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას, 

ინვესტიციების ზრდას, ეკოლოგიური, გარემოსდაცვითი და სანიტარულ-

ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და თანამედროვე 

ქალაქის ტერიტორიების განვითარებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა  სა-

კითხების გადაწყვეტას.  
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1. გამოიკვეთა კადასტრის როლი ქალაქის უძრავი ქონების მართვის 

საკითხების გადაწყვეტაში, საკუთრების უფლების დაცვასა და უძრავი ქო-

ნების ბაზრის ფუნქციონირებაში; 
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გინდა დედაქალაქის ტერიტორიის მიწის ბალანსის შედგენისა და მიწის 

ნაკვეთების საინვენტარიზაციო მასალების დამუშავების საჭიროება; 

4. დადგინდა საკადასტრო სივრცითი და ატრიბუტული ინფორმაცი-

ების მოპოვებისთვის როგორც თანამგზავრული ტექნოლოგიების, ასევე თა-

ნამედროვე გეოდეზიური ინსტრუმენტების  გამოყენების აუცილებლობა; 

5. განისაზღვრა საკადასტრო ინფორმაციის სიზუსტის, უძრავი ქონე-

ბის მახასიათებელთა სისრულის, მათი  კორექტირების და შემდგომი განახ-

ლების სრულყოფის გზები; 

6. სრულყოფილი საკადასტრო ინფორმაციის მიღების და უძრავი ქო-

ნების იდენტიფიცირების გაადვილების მიზნით, ჩვენს მიერ დამუშავებუ-

ლი იქნა უძრავი ქონების ობიექტთა ტექნიკურ-ეკონომიკური და სამარ-

თლებრივი მახასიათებლების შინაარსი; 

7. გრაფიკულ გამოსახულებასთან ერთად, ჩვენს მიერ შედგენილი იქ-

ნა ცხრილი, რომელიც გვიჩვენებს ნაკვეთის დახრის კუთხის გავლენას ფარ-

თობზე და შესაბამისად მიწის ფასზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, რეკო-

მენდაციას ვუწევთ გეგმარებითთან ერთად სივრცითი მონაცემების მიღებას.  

8. დედაქალაქის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების სრულყოფილი საკა-

დასტრო აღრიცხვის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, გაიცა უძრავი ქო-

ნების სამგანზომილებიანი საკადასტრო აღრიცხვის დანერგვის რეკომენდაცია; 
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ადგილმდებარეობისა და მასზე განთავსებული ობიექტების სამგან-

ზომილებიანი გამოსახვა, მნიშვნელოვნად გააფართოებს და გააუმჯობესებს 

საკადასტრო აღრიცხვის შესაძლებლობებს და საკუთრების უფლების უზ-

რუნველყოფის მექანიზმებს. საშუალებას მოგვცემს გამოვსახოთ ადგილდე-

ბარეობის რელიეფი და მსხვილი საინჟინრო-ტექნიკური შენობა-ნაგებობე-

ბისა და კომუნიკაციის სამგანზომილებიანი მოდელები.  
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Abstract 

Improvement of Cadastre Production Methodology of Tbilisi 

 

 The dissertation thesis is dedicated to the issues of city cadastre 

production, its features and improvement of cadastre production methodology.  

 The paper includes introduction, literature review, three chapters and 

conclusive part. 

 The introduction refers to the actuality of the topic and its substantiation, 

goal of the study and assigned tasks. Study methods are presented, scientific 

novelty of the topic, theoretical-practical significance of outcomes and field of 

application are shown. 

 Literature review gives the materials studied and analyzed at the time of 

processing the dissertation topic, based on which the theoretical-methodological 

grounds of dissertation study were created.  

The first chapter of the dissertation thesis refers to the content of city 

cadastre. Essence of cadastre production of the city has been analyzed and 

contemporary situation of its production has been discussed. Cadastre of the city 

is demonstrated as an integrated information system and objectives and 

principles of its production are presented. Operation and production issues of 

the city cadastre have been analyzed and production stages of cadastre works 

have been established. It is mentioned that development-introduction of new 

approaches for producing the cadastre works provides the effective solution of 

social-economic, legal, ecological and the other problems.  

Land fund is considered as a main basis for operation of the country’s 

economic system and it is demonstrated as the management directions of the 

main means of productionhaving specific features. The thesis reviews the issues 

for formation and operationof real estate registration system, demonstrates its 

role with regard to gaining, disposing of and using the rights on real estate, 

correct taxing, developing land market and others. 

The second chapter of the dissertation thesis refers to discussion and 

analysis of general geographic and economic-ecological issues of Tbilisi. Natural-

climate conditions and landscape features of the object of the study are 

characterized. Ecological status of Tbilisi is analyzed and geo-ecological 

problems are demonstrated.The thesis characterizes normative-legal basis of 

land and other real estate management and considers the recent legislative 

changes. It analyzes the regulatory law of urban development ensuring the 

steady development of the country and creation of safe environment for 

population. 

The same chapter demonstrates urban development and environmental 

issues of the capital. In modern conditions, the mentioned subject remains as the 

main challenge. In response of correct urban development and environmental 
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challenges, it becomes necessary to obtain complete and constantly renewable 

informationabout land fund of the city and ecological state of environment.  

The thesis talks about the role and priority of contemporary cadastral 

systems in land management of the city. It demonstrates problems related to 

land management of the city and shows ways of their settlement. Introduction 

and development of cadastre automated systems gives an opportunity to solve 

the problems in connection to improvement of real estate registration, city 

territories inventoryingand real estates in the territory of the city.  

The thesis talks about the topics of territory property and their 

significance too. Functional zoning is shown as a general form for registration of 

rational land-tenure. It considers territorial-structural zones of Tbilisi and 

characterizes types of it.  

The important place is taken by economic structure analysis of Tbilisi. 

Business environment of the capital is characterized. The thesis talks about the 

tendencies of economic growthand enumerates the prioritized sectors. It 

analyzes the existing situation of land and the other real estate market. Real 

estate management and disposal issues of the city are processed. State property 

registration issues in the territory of the capital are analyzed.  

The last chapter of the dissertation thesis refers to the issues for 

improvement of cadastre production methodology of the city. It shows the 

priority of application of geo-information system in solution of urban 

development and environmental issues, its role in description and registration of 

real estate existing in the territory of the city. The thesis analyzes the technical 

directions for operation of contemporary cadastral systems such as automation, 

database formation, networking and etc.  

The thesis talks about the specifications of real estate objects and 

improvement of their identification methods, problems existing at the time of 

registration of real estate in the territory of the city nowadays and demonstrates 

the introduction of three-dimensional cadastral system as one of the methods for 

their solution.  

Introduction of three-dimensional cadastral system will support the 

registration of real estate objects, urban development of the territory, provision 

of ecological and environmental security and solution of the other problems. 

Final part of the dissertation thesis reflects the main results and novelties 

of scientific study.  

 

 

 


