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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები

ინვესტორისათვის მუნიციპალური მიწების სიმბოლურ ფასად (1 ლარად) გადაცემა და სანაცვლოდ 

ახალაშენებული საცხოვრებელი ფართების მიღება

1. გადასცემს მიწას უსასყიდლოდ

2. გადასცემს საცხოვრებელ ფართს უსასყიდლოდ

3. გადასცემს ბინებს

ინვესტორი

მოსახლეობა
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები

საცხოვრებელი ფართის მოცულობის დაანგარიშების ფორმულა    Fv = Pv 

(1+i)^n

• Pv - მერიის მიერ მენაშენესათვის გადასაცემი

მიწის საბაზრო ღირებულება

• i - საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ

დადგენილი ბანკთაშორისი საპროცენტო

განაკვეთი TIBR 1-ის ბოლო სამი თვის საშუალო

შეწონილის მაჩვენებელი

• n - პერიოდი (წლებში) ხელშეკრულების

გაფორმების მომენტიდან, საცხოვრებელი

ფართის უსასყიდლოდ გადაცემამდე (არ უნდა

აღემატებოდეს ინტერესთა გამოხატვის

პირობებში მითითებულ პერიოდს)

• Fv- მომავალი საბაზრო ღირებულება,

დათვლილი ფორმულის თანახმად
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები

• ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობა შეუძლია იურიდიულ პირს ან იურიდიულ პირთა

კონსორციუმს

• კანდიდატს, მის ქვეკონტრაქტორს ან მასთან აფილირებულ პირს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო

ბიზნესში ოპერირების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება

• საკუთარი ან მოზიდული სახსრებით შეეძლოს გრგ-ით გათვალისწინებული მშენებლობის

დასრულება

• განაცხადს ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის შესახებ, თან უნდა დაერთოს შემდეგი

ინფორმაცია:

• საფირმო სახელწოდება/მისამართი

• ამონაწერი რეესტრიდან

• ინფორმაცია დაფინანსების წყაროს შესახებ

• კომპანიის, ქვე-კონტრაქტორის და მათთან აფილირებული პირის რეზიუმე

• შემოთავაზება გადმოსაცემი ფართის ოდენობის მითითებით

• წინასამშენებლო საბანკო გარანტია

• წარმომადგენლობიბაზე უფლებამოსილი პირების პირადობის დამადასტურებელი

დოკუმენტის ასლები

ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობები

გამარჯვების კრიტერიუმი - მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასაცემი

საცხოვრებელი ფართის უდიდესი ოდენობა
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები

ინტერესთა გამოხატვის ძირითადი ვადები

კონკურსის გამოცხადება

2 თვეკონკურსის მსვლელობა

საკონკურსო განაცხადების მიღება

განაცხადების გახსნა და განხილვა
1 თვე

თბილისის მთავრობისათვის წარდგენა; გამარჯვებულის გამოვლენა

იმპლემენტაციის ხელშეკრულების გაფორმება 1 თვე

მიზანშეწონილობის კვლევა 3 თვე

შეთანხმების და ნასყიდობის გაფორმება 1 თვე

გრგ-ს შეთანხმება (კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულთა პროექტის შემთხვევაში)                                                         6 თვე

დეტალური პროექტირება 6 თვე

მშენებლობის ნებართვის აღება 3 თვე

საკრებულოსთან შეთანხმება ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემაზე 1 თვე

მშენებლობის დაწყება (ნებართვის მიღებიდან) 1 თვე

მშენებლობის დასრულება, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება 23 თვე



ავარიული 

კორპუსების 

ჩანაცვლების 

პროექტი
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განსავითარებელი ფართობი 30 205 მ2 

მთლიანი სამშენებლო მოცულობა 60 000 მ2

სავარაუდო ინვესტიცია 50 მლნ ლარი

მუნიციპალიტეტისათვის გადმოსაცემ 
ფართზე შემოთავაზებები მიიღება 

7 500 მ2 
საცხოვრებელი 
ფართის 
ოდენობიდან

ინტერესთა გამოხატვის ბოლო ვადა
2018 წლის 15 
აგვისტო

პილოტური პროექტის ფარგლებში გამოცხადებულია ინტერესთა 
გამოხატვა ვარკეთილის მე-3 მასივში საცხოვრებელი კომპლექსის 
მშენებლობაზე, რომელიც განვითარდება დამტკიცებული გრგ-ს 
ფარგლებში

ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადებულია http://tbilisi.gov.ge/page/3226

http://tbilisi.gov.ge/page/3226
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

პროექტის განხორციელების არეალი

საკადასტრო კოდი: 01.19.20.020.025
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3 ჰა

ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

ახალი მდებარეობა

ძველი მდებარეობა
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

გამარჯვებულის ვალდებულებები

• მშენებლობის ნებართვის მოპოვებიდან 1 თვის ვადაში დაიწყოს მშენებლობა

• მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან არაუგვიანეს 24 თვისა დაასრულოს მშენებლობა,

მიიღოს ექსპლუატაციაში და უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასცეს მუნიციპალიტეტს

არანაკლებ ინტერესთა გამოხატვისას დაფიქსირებული ოდენობის უფლებრივად და

ნივთობრივად უნაკლო საცხოვრებელი ფართი

• მოაწყოს გრგ-ით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი სივრცეები: სპორტული მოედნები,

ვერტიკალური გამწვანება, სარეკრეაციო ზონა, შიდა გზები, სხვა

• გრგ-ს პროექტის შესაბამისად ნაკვეთებზე (N1, N2, N3, N4, N7) გამავალი შიდა სარგებლობის

გზის სავალი ნაწილი დატვირთოს სერვიტუტით

• განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შესაბამისად 2260 კვ.მ. ფართობის მიწის

ნაკვეთი N5 (საბავშვო ბაღის სივრცე) ცალკე საკადასტრო ერთეულად გამიჯნოს და

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასცეს მუნიციპალიტეტს

• ტერიტორია განავითაროს გრგ-ს თანახმად, არსებული კოეფიციენტების და მოცულობის

შესაბამისად

• გადაცემულ ტერიტორიაზე განახორციელოს მშენებლობის სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა და წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიში

• მუნიციპალიტეტის მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე, გამარჯვებულ

პირს უფლება არ აქვს გაასხვისოს გადაცემულ უძრავ ქონებაზე შექმნილი ფართები
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი

• მერიისათვის გადმოსაცემი ფართების საცხოვრებლად მზა მდგომარეობა სარემონტო

სამუშაოების ჩატარების საჭიროების გარეშე

• იატაკების, ჭერისა და კედლების მოპირკეთება

• კარ-ფანჯრა, სანტექნიკური მოწყობილობები და ელ. ტექნიკური მასალები

• ვენტილაცია და ინდივიდუალური მრიცხველები

• ნივთობრივად უნაკლო მენაშენის საკუთრება დადასტურებული სსიპ საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტოდან შესაბამისი ამონაწერით

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი ფართის გადაცემის დროისათვის,

უნდა იყოს ექსპლუატაციაში მიღებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის

შესაბამისად

• კონკრეტული ბინების საორიენტაციო საცხოვრებელი ფართი განსაზღვრული იქნება

თბილისის მერიის მიერ ცალკე დოკუმენტად

შენიშვნა: აივნების ფართი არ უნდა აღემატებოდეს საცხოვრებელი ფართის სასარგებლო

ფართის 8 %-ს. ხოლო ჭერის სიმაღლე არანაკლებ 2,75 მეტრი

საცხოვრებელი ფართის ტექნიკური მოთხოვნები
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი



კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობებით 

დაზარალებულთა 

პროექტი
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კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულთა 
პროექტი

ინვესტორებს სიმბოლურ ფასად (1 ლარად) გადაეცემა 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწები, რომლებზეც 

ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდება ცალკეულ ლოტებად

საინვესტიციო მოცულობა უმცირეს ლოტზე 4.2 მლნ ლარი

უდიდეს ლოტზე 120 მლნ ლარი

ტერიტორიის განაშენიანების შემგდომ, ფართის საშუალოდ 10-15% 

გადაეცემა კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულებს, 

დანარჩენი წარმოადგენს ინვესტორის საკუთრებას

გამარჯვებული გამოვლინდება - გადმოსაცემი 
საცხოვრებელი ფართების უმაღლესი შემოთავაზების 
კრიტერიუმით
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მდებარეობა
დიდი დიღომი IV მ/რ, 

25-ე კორპუსის მიმდებარედ

მიწის ფართობი 11 774 მ2

კ2 კოეფიციენტი 3.0

მთლიანი სამშენებლო 
მოცულობა

35 322 მ2

მინიმალური გასაცემი 
საცხოვრებელი ფართი

3 580 მ2

კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი
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მდებარეობა
დიდი დიღომი IV მ/რ, 

25-ე კორპუსის მიმდებარედ

მიწის ფართობი 6 122 მ2

კ2 კოეფიციენტი 3.0

მთლიანი სამშენებლო 
მოცულობა

18 366 მ2

მინიმალური გასაცემი 
საცხოვრებელი ფართი

1 860 მ2

კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი



20

კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი

• ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობა შეუძლია იურიდიულ პირს ან იურიდიულ პირთა

კონსორციუმს

• კანდიდატს, მის ქვეკონტრაქტორს ან მასთან აფილირებულ პირს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო

ბიზნესში ოპერირების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება

• საკუთარი ან მოზიდული სახსრებით შეეძლოს გრგ-ით გათვალისწინებული მშენებლობის

დასრულება

• წარმოადგინოს განაცხადი ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის შესახებ, რომელსაც თან უნდა

დაერთოს ინფორმაცია

• საფირმო სახელწოდება/მისამართი

• ამონაწერი რეესტრიდან

• ინფორმაცია დაფინანსების წყაროს შესახებ

• კომპანიის, ქვე-კონტრაქტორის და მათთან აფილირებული პირის რეზიუმე

• შემოთავაზება გადმოსაცემი ფართის ოდენობის მითითებით

• წინასამშენებლო საბანკო გარანტია

• წარმომადგენლობიბაზე უფლებამოსილი პირების პირადობის დამადასტურებელი

დოკუმენტის ასლები

გამარჯვების კრიტერიუმი - მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასაცემი

საცხოვრებელი ფართის უდიდესი ოდენობა

ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობები
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კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი

გამარჯვებულის ვალდებულებები

• მშენებლობის ნებართვის მოპოვებიდან 1 თვის ვადაში დაიწყოს მშენებლობა

• მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან არაუგვიანეს 24 თვისა დაასრულოს

მშენებლობა, მიიღოს ექსპლუატაციაში და უსასყიდლოდ საკუთრებაში

გადასცეს მუნიციპალიტეტს არანაკლებ ინტერესთა გამოხატვისას

დაფიქსირებული ოდენობის უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო

საცხოვრებელი ფართი

• ტერიტორია განავითაროს გრგ-ს თანახმად, არსებული კოეფიციენტების და

მოცულობის შესაბამისად

• გადაცემულ ტერიტორიაზე განახორციელოს მშენებლობის სრული ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევა და წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიში

• გამარჯვებულ პირს უფლება აქვს მერიასთან შეთანხმებით გაასხვისოს

გადაცემულ უძრავ ქონებაზე შექმნილი ფართები
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კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი

მერიისათვის გადმოსაცემი საცხოვრებელი ფართი უნდა აკმაყოფილებდეს “თეთრი

კარკასის“ პირობებს

• კორპუსის ფასადის შელესვა და შეღებვა

• მოპირკეთებული ჰოლი, სადარბაზო და კორიდორი

• აივნების და კიბის უჯრედის მოაჯირები

• დამონტაჟებული ლიფტი

• მეტალო-პლასტმასის კარ - ფანჯარა

• შესასვლელი რკინის კარი

• შიდა ტიხრები შელესილი გაჯით

• იატაკი მოჭიმული ცემენტის ხსნარით

• ელ. ენერგიის, ცივი წყლის, კანალიზაციისა და ბუნებრივი აირის დგარები მიყვანილი
ბინაში და ინდივიდუალური მრიცხველები

• კონკრეტული ბინების საორიენტაციო საცხოვრებელი ფართი განისაზღვრება
მუნიციპალიტეტის მიერ ცალკე დოკუმენტად

შენიშვნა: აივნების ფართი არ უნდა აღემატებოდეს საცხოვრებელი ფართის სასარგებლო
ფართის 8 %-ს. ხოლო ჭერის სიმაღლე არანაკლებ 2,75 მეტრი

საცხოვრებელი ფართის ტექნიკური მოთხოვნები
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ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები

საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული პირობები 

• წინასამშენებლო საბანკო გარანტია - უპირობო და გამოუხმობადი წინასამშენებლო საბანკო გარანტია, 100

000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში.

• მერიის სასარგებლოდ წარმოსადგენი უპირობო და გამოუხმობადი სამშენებლო საბანკო გარანტიის

საწყისი/ მინიმალური ოდენობა განისაზღვრება ინტერესთა გამოხატვის ეტაპზე დაფიქსირებული,

მუნიციპალიტეტისთვის გადმოსაცემი საცხოვრებელი ფართის 1 კვ.მ. X 500 აშშ დოლარის ეკვივალენტური

ოდენობით ლარში ან მისი ეკვივალენტი ოდენობით აშშ დოლარში/ევროში

• 1 კვ.მ. X 450 აშშ დოლარის ეკვივალენტური ოდენობით ლარში ან მისი ეკვივალენტი ოდენობით აშშ

დოლარში/ევროში ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტის შემთხვევაში (ვარკეთილის მე-3

მასივის პროექტი)

• გამარჯვებული პირის მიერ მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე მშენებლობის დაწყების ვადის,

სამშენებლო ეტაპების (გრაფიკის), ექსპლუატაციაში მიღების ვადის დარღვევა გამოიწვევს

კომპანიისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრებას სამშენებლო საბანკო გარანტიის 0.5%-ის ოდენობით

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

გამარჯვებულ პირთან დაიდება იმპლემენტაციის ხელშეკრულება, ხოლო დანარჩენ პირებს გამარჯვებულის

გამოვლენიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში დაუბრუნდებათ წარმოდგენილი წინასამშენებლო საბანკო

გარანტიები
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საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული პირობები 

მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია წინასამშენებლო საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული

თანხა გამოითხოვოს სრულად ან ნაწილობრივ იმ შემთხვევაში, თუ:

• გამარჯვებულმა პირმა დაარღვია იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული

ტექნიკური-ეკონომიკური კვლევის ვადა

• 15 დღეზე მეტი ვადით - წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის 50%-ის ოდენობით

• 30 დღეზე მეტი ვადით - წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით

• გამარჯვებულმა განსაზღვრულ ვადაში ვერ უზრუნველყო სამშენებლო საბანკო გარანტიის

მუნიციპალიტეტისათვის წარდგენა

• წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით

• გამარჯვებული პირის ბრალით ანდა მიზეზით არ მოეწერა ხელი შეთანხმებას ან

ნასყიდობის ხელშეკრულებას

• წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით

ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების და კოოპერატიული 

ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პროექტები
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კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით 
დაზარალებულთა პროექტი

სავარაუდო მიწის ნაკვეთები სამომავლო 

ინვესტიციებისთვის

ნუცუბიძის ფერდობი (წყალსაცავი) 12 569 მ2

ნუცუბიძე (დიდი ლისი) 88 000 მ2

დიდი დიღომი, თვდადებულის ქუჩა (კოპუსი N2-ის მდებარედ) 5 496 მ2

დიდი დიღომი (IV მ/რ  სოც. საცხოვრებლის მიმდებარედ) 10 755 მ2

დიდი დიღომი დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ 10 177 მ2

დიდი დიღომი (IV მ/რ კორპუსი N12-ის მიმდებარედ) 2 359 მ2

სომხეთის ჩიხი, N 10-ის მიმდებარედ 1 826 მ2

ძოწის ქუჩა N4 29 092 მ2

დიდი დიღომი III მკრ  (კორპუსი N8 ის მიმდებარედ) 1 540 მ2

დიდი დიღომი III  მ/რ (კორპუსი N8 მიმდებარედ) 4 057 მ2



გმადლობთ
ყურადღებისთვის

E-mail: invest@tbilisi.gov.ge


