
საინვესტიციო შეთავაზებები



შინაარსი

 გუდიაშვილის მოედნის განვითარების პროექტი

 პარკირების ადგილების განვითარების პროექტი

 ვარკეთილის ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

 თბილისის ზღვის შემოგარენის განვითარების პროექტი

 მიწის ნაკვეთი გლდანის რაიონში



გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია და
განვითარება

გუდიაშვილის მოედანი მდებარეობს ძველი
თბილისის ცენტრში, რომელიც თავის თავში
აერთიანებს ქართულ, აღმოსავლურ და კლასიკური
არქიტექტურის ელემენტებს, რაც მას მიმზიდველს
და ღირებულს ხდის ტურისტებისთვის.

პროექტი ითვალისწინებს საშუალო ზომის
სასტუმროებისა და რესტორნების კომპლექსის 6
ობიექტის განვითარებას.

 საერთო ფართი - 10,863 კვ.მ.

 პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 20 მილიონი
აშშ დოლარი

 ინვესტიციის უკუგების პერიოდი - 8 წელი

 IRR- 18,40%

წყარო: Grant Thornton -ის კვლევა



სასტუმროების ბაზრის  მიმოხილვა

 საქართველოს ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტი ვიზიტორი
სტუმრობს.

 65% ტურისტებისა ჩერდება სასტუმროებში, საერთო
საცხოვრებლებში ან ბინებში.

 თბილისში სასტუმრო ბაზრის მოცულობა შეადგენს 7,072 ოთახს,
14,837 დასაძინებელი ადგილით.

 საერთაშორისო ქსელური სასტუმროების დატვირთულობის დონე
საკმაოდ მაღალია და დაახლოებით 75% შეადგენს. საშუალო
დატვირთვის მაჩვენებელი ადგილობრივი მაღალი დონის
სასტუმროებში დაახლოებით 58% -ია.

 სასტუმროში ნომრის დღიური ღირებულება 80 - 207 აშშ დოლარის
ფარგლებში მერყეობს.



პარკირების ადგილების განვითარების პროექტი

პროექტის მიზანია ახალი ავტოსადგომების
მშენებლობა და ქალაქში მოძრაობის
განტვირთვა.

თბილისის მერია მუშაობს ქალაქში
პარკირების გრძელვადიან სტრატეგიაზე. ამ
ეტაპზე იგეგმება 10 მრავალსართულიანი
ავტოსადგომის მშენებლობა თანამედროვე
ტექნოლოგიებით.

 პარკირების ადგილების  საერთო 
რაოდენობა- 3.540 

 პროექტის სავარაუდო ღირებულება- 19 
მილიონი აშშ დოლარი

 ინვესტიციის უკუგების პერიოდი - 4-8 წ.

 IRR- 16-51%

წყარო: PwC კვლევა



 ამჟამად თბილისში - 33,098 პარკირების ადგილია, რომლებიც
სამუშაო საათებში სრულად დატვირთულია.

 მანქანების ოდენობის ზრდის წლიური საშუალო ტემპი 8.3%
შეადგენს.

 სამუშაო საათებში მრავალსართულიანი პარკირების ადგილების
შევსების საპროგნოზო მაჩვენებელია 65-85%.

მოთხოვნა  ავტოსადგომებზე



ავტოსადგომების ადგილმდებარეობის რუკა



ვარკეთილის ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების 

პროექტი

პროექტის ფარგლებში 
თბილისის მერია 
ინვესტორს უსასყიდლოდ 
გადასცემს მიწის ნაკვეთს, 
ავარიულ სახლებში 
მაცხოვრებლების ფართით 
დაკმაყოფილების 
სანაცვლოდ.

ზოგადი აღწერა



ვარკეთილის ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების 

პროექტი

მოქმედების სქემა:

 ინვესტორისთვის უფასოდ გადაცემა მიწის ნაკვეთი.

 ინვესტორი ანხორციელებს ძველი შენობების დემონტაჟს და ახალი 
საცხოვრებელი კომპლექსის შენებას.

 ინვესტორი უსასყიდლოდ გადასცემს მუნიციპალიტეტს ახალ 
საცხოვრებელ  ფართს, დაახლოებით 5600 ოჯახის 
დასაკმაყოფილებლად.

 შენობის დანარჩენ ფართს ინვესტორი გამოიყენებს  საკუთარი 
შეხედულებისამებრ.



სამგორის რაიონი, ვარკეთილის III მასივი 



პროექტის გათვლები

 5600 ოჯახის დასაკმაყოფილებელი ფართი შეადგენს დაახლოებით
250 ათას კვადრატულ მეტრს

 აღნიშნულ კვარტალში შესაძლებელია დაახლოებით 2 მლნ
კვადრატული მეტრი ფართის მშენებლობა

 1 კვ.მ. გასაყიდი საბაზრო ფასი- 600 აშშ დოლარი



თბილისის ზღვის განვითარების პროექტი 

თბილისის ზღვა არის
ხელოვნური წყალსაცავი,
რომელიც ქალაქის აღმოსავლეთ
ნაწილში მდებარეობს და
გამოიყენება როგორც სასმელი
წყლის რეზერვუარი.

ქალაქის მერიას შექმნილი აქვს
თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორიის განვითარების
გეგმა და მზადყოფნას
გამოთქვამს პროექტი
განიზილოს დაინტერესებულ
ინვესტორებთან.



პროექტის მიმოხილვა

 საკვლევ არეში მოქცეულილ თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორია 1,100 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას
წარმოადგენს.

 თბილისის ზღვის განვითარების პროექტი სარეკრეაციო
ზონების შექმნას, კომერციული, სპორტული და
დასასვენებელი ობიექტების შექმნას მოიცავს.

 შექმნილია თბილისის ზღვის შემოგარენის კონცეფცია,
ამჟამად მიმდინარეობს კონკრეტული საინვესტიციო
შეთავაზებების დამუშავება.



თბილისის ზღვის თემატური ზონირება



მიწის ნაკვეთი გლდანის რაიონში

 თემქის დასახლება არის გლდანის
რაიონის ნაწილი და მდებარეობს
თბილისის ჩრდილო-
აღმოსავლეთით, თბილისის
ზღვასთან ახლოს. აღნიშნული
დასახლება არის ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი ადმინისტრაციული
ტერიტორია თბილისში.

 იგი აერთიანებს როგორც დაბალი
შემოსავლის მქონე მოსახლეობის
დასახლებებს, ასევე ინდუსტრიულ
სფეროში დასაქმებულებს.
საცხოვრებელი ნაწილი ძირითადად
ხასიათდება მაღალი შენობებით.
დასახლება არის ძალიან მჭიდრო.



მიწის ნაკვეთის აღწერა

ინფორმაცია ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე

90-იანი წლების შემდეგ ქარხანა აღარ მუშაობს და ტერიტორია მიტოვებულია.
აღნიშნული ტერიტორიის ახლოს მდებარეობს საცხოვრებელი კორპუსები,
ასევე იგეგმება რაგბის სტადიონის მშენებლობა. 2 საკადასტრო ერთეულზე 17-
მდე 1 და 2 სართულიანი შენობაა განლაგებული რომლებიც ძირითადად
ამორტიზებულია.

მიწის სავარაუდო ფასი:

12 760 000 ლარი 
9 880 000 ლარი (01.11.17.006.844) 
2 880 000 ლარი (01.11.17.006.661)



მადლობა ყურადღებისათვის


