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მდებარეობა
საქართველოს უდიდესი ქალაქი. მოსახლეობა: 1 118 0351
370 კმ შავი ზღვის სანაპირომდე
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი - საქართველოში
ყველაზე დიდი აეროპორტი პირდაპირი რეისებით
ბერლინის, ამსტერდამის, რომის, ბარსელონას, პარიზის,
ასტანას, ვენის და ყველაზე მეტად ევროკავშირისა და
აზიის დედაქალაქების მიმართულებით.
ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და მოთხოვნადი
მიმართულება - ევროპის მასშტაბით თბილისი 2-ე ადგილს
იკავებს(ბლუმბერგის მონაცემები)
ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქი (მე-3
ადგილი 118-ე ადგილიდან).

ძირითადი უპირატესობები
საქართველოს (თბილისი) აქვს ლიბერალური
საგადასახადო კოდექსი, რომელიც მოიცავს მხოლოდ 6
ტიპის გადასახადს: მოგების გადასახადი (15%),
საშემოსავლო გადასახადი(20%), დღგ (18%), იმპორტის
(0/5/12%), აქციზის გადასახდი და ქონების გადასახადი (
1%)
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს
შემოსავალი თავისუფლდება კორპორატიული
საშემოსავლო გადასახადისგან;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ
გადახდილი პროცენტი და დივიდენდი არ იბეგრება
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოებს შორის
ვაჭრობა გათავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისგან
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოებს არ აქვთ
ვალდებულება გადაიხადონ პერსონალის საშემოსავლო
გადასახადი

საკვანძო სექტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი და
საქართველოს მთავრობა გამოარჩევს
ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ
მიმართულებებს და შესაძლებლობას
აძლევს უცხოურ კომპანიებს
გამარტივებული წესით
განახორციელონ ინვესტიციები ქალაქ
თბილისში . დედაქალაქში ყველაზე
მეტად განვითარებულია ტურიზმის,
ჯანდაცვის, უძრავი ქონების,
სამშენებლო, ტრანსპორტისა და
კომუნიკაციის, ენერგეტიკისა და
ფინანსური სექტორები. ხარჯების
შემცირება და მოქნილი, ეფექტური
საინვესტიციო პოლიტიკა ქალაქის ის
მთავარი უპირატესობაა, რაც თბილისს
მიმზიდველს ხდის უცხოელი
ინვესტორებისთვის. მრავალმა
უცხოურმა კომპანიამ  შეძლო დაეწყო
და მოკლე დროში წარმატებით
განევითარებინა/გაეფართოებინა
საკუთარი საქმიანობა.

 ბაზარზე
ხელმისაწვდომობა 

კადრების
ხელმისაწვდომობა

ბიზნესის
ხელშემწყობი

გარემო



მოქნილი ინფრასტრუქტურა
უძრავი ქონების დაბალი ღირებულება 
მარტივი სარეგისტრაციო სისტემა
დაბალი სატარიფო განაკვეთი ელექტროენერგიაზე
დაბალი სალიცენზიო ხარჯები და გამარტივებული
სარეგულაციო პროცედურები
დაბალი კომუნალური გადასახადები

ბიზნესი დაბალი დანახარჯებით

საქართველოს ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი ინვესტორებს 
 სთავაზობს ხელსაყრელ სავაჭრო შესაძლებლობებს;
საქართველომ ხელი მოაწერა დსთ-ს წევრ ქვეყნებთან
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და 2016 წლიდან
სრულუფლებიანი წევრია;
საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების
შეთანხმებას. რაც ქვეყანას საშუალებას აძლევს აითვისოს
ფართო და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა და
უზრუნველყოს ევროპის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ბაჟის
გადასახადის გარეშე მიმოქცევა;
თბილისი არის სტრატეგიული დამაკავშირებელი წერტილი
ევროპას, დსთ-ს წევრ ქვეყნებსა და აზიას შორის; ქალაქი
ახლოს მდებარეობს რუსეთისა და დსთ-ს წევრი ქვეყნების
ბაზართან და ამავდროულად აქვს ევროკავშირის ბაზარზე
თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა;
თბილისს აქვს წვდომა ისეთ ადამიანურ რესურსზე,
რომელთაც კარგად ესმის მეზობელი ქვეყნების ბიზნეს-
კულტურის თავისებურებანი. გეოგრაფიული მდებარეობა კი
ქვეყანას (ქალაქს) აძლევს იმის  შესაძლებლობას, რომ იგი
პრაქტიკულად საერთაშორისო ლოჯისტიკური მომსახურების
ცენტრად იქცეს.

ბაზარზე ხელმისაწვდომობა

მე-6-ე ადგილი ბიზნესის წარმოებისა და განვითარების კუთხით მსოფლიო ბანკის
გლობალური რეიტინგების მიხედვით 
კანონმდებლობით, უცხოელ ინვესტორებს ენიჭებათ იდენტური უფლებები და
ვალდებულებები, ანალოგიური იმისა, რა უფლებებითაც სარგებლობენ ადგილობრივი
ინვესტორები.
უცხოელი ინვესტორს აქვს შესაძლებლობა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული
უცხოური კომპანიის ერთად-ერთი  დამფუძნებელი პარტნიორი და მესაკუთრე; ასევე,
შეიძინოს უძრავი ქონება
ქონების რეგისტრაციის ეფექტური პროცედურა(1 დღეში)
უცხოელ ინვესტორს უფლება აქვს მოითხოვოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა.
ინვესტორებს, რომლებსაც სურთ მაღალ ბიუჯეტიანი პროექტების განხორციელება,
შესაძლებლობა აქვთ  მნიშვნელოვანი საინვესტიციო საკითხები განიხილონ უმაღლესი
აღმასრულებელი ორგანოების წარმომადგენლებთან
მთავრობის ლიბერალური პოლიტიკა კომერციული  საქმიანობის დაბეგვრის კუთხით და
მოქნილი საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემა
თავისუფალი ბაზარი და ლიბერალური მარეგულირებელი პოლიტიკა

ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო:



 თბილისი ციფრებში:

ბიზნესის კეთება: 1 ადგილი
ევროპისა & ცენტრალური აზიის
მასშტაბით და 9-ე  ადგილი
მსოფლიოს მასშტაბით;
ეკონომიკური თავისუფლების
ინდექსი: 9-ე სდგილი ევროპაში &
16-ე ადგილი მსოფლიოს
მასშტაბით;
სტაბილური ქვეყნების ინდექსი:
11 -ე ადგილი ღია ვაჭრობის
კუთხით მსოფლიოს მასშტაბით;
მსოფლიოს ყველაზე იაფი
ქალაქები: 3-ე ადგილი
ცენტრალურ აზიაში და 11-ე
ადგილი მსოფლიოს მასშტაბით.

2018 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა
რაოდენობა 2017 წელთან შედარებით 15.5% -მდე გაიზარდა.  
2018 წლის იანვარ - ნოემბრის პერიოდში საერთაშორისო
მოგზაურთა რაოდენობამ შეადგინა 7 105 829, აქედან 4 000
000-ზე მეტი ტურისტი იყო.
 
სხვადასხვა ეროვნების მქონე ტურისტების რაოდენობის
მნიშვნელოვანი ზრდა გამოსახულია შემდეგნაირად.
ესპანეთი +79%, ბრიტანეთი +53%, ჰოლანდია +46%, გერმანია
+27% და საფრანგეთი +24%. განსაკუთრებული ზრდა
დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნების მოსახლეობაში:
ქუვეითი +127%, საუდის არაბეთი +82%, ისრაელი +77% ირანი
+64% და ჩინეთი +56%.
 
ამ ყოველივეს გათვალისწინებით საქართველო
აღმოჩნდა იმ მოწინავე ქვეყნების ექვსეულში, რომელთაც
საერთაშორისო მოგზაურთა ყველაზე მკვეთრი ზრდა
აჩვენეს.

ტურიზმი საქართველოში:

სასტუმრო ნომრების მრავალფეროვნების
თვალსაზრისით თბილისის სასტუმროების სექტორი
ტურისტებს და არამარტო მათ საქართველოში ყველაზე
დიდ არჩევანს სთავაზობს. 2018 წელს ბაზარზე მოქმედი
სასტუმროების რაოდენობამ 350-ს გადააჭარბა. 2020
წლისთვის თბილისის სასტუმროებს 5000-ზე მეტი ახალი
სასტუმრო ოთახი დაემატება, უმეტესად, ეს ტენდენცია
შესამჩნევია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე
სასტუმროების შემთხვევაში.
 
მეტწილად, ახალი ნომრების რაოდენობა გაიზრდება
მაღალი და საშუალო კლასიფიკაციის მქონე
სასტუმროებში. აქედან, 2020 წლისთვის საერთაშორისო
სასტუმროების რაოდენობა 17% -ით გაიზრდება. 
დღეისთვის Tbilisi Marriott, Courtyard Marriott, Radisson Blu Iveria
და The Biltmore Hotel  ოპერირებენ, როგორც უმაღლესი
კლასის საერთაშორისო სასტუმროები. ისინი
სასტუმროების სეგმენტის  7%-ს წარმოადგენენ. 

თბილისის სასტუმროები:



კულტურულად მრავალფეროვანი თბილისის
მოსახლეობა და ლიბერალური მარეგულირებელი
პოლიტიკა ხელს უწყობს გასართობი ინდუსტრიის
დინამიურ განვითარებას.
 
უკანასკნელ წლებში თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე
სწრაფად მზარდი და განვითარებადია სათამაშო
სექტორი. თბილისში წარმატებით ფუნქციონირებს
რამდენიმე სამორინე და უახლოეს პერიოდში
რამდენიმე ახალი კაზინოს გახსნაც იგეგმება.
 
მიუხედავად იმისა, რომ ღამის გასართობ-კლუბურ
ცხოვრებას თბილისში საკმაოდ მცირე ხნის
ისტორია აქვს, თბილისმა უმოკლეს დროში შეძლო
რეპუტაციის მოხვეჭა და ამ კუთხით რეგიონის
ლიდერი გახდა. ამ ტენდენციას ხელს უწყობს ღამის
ცხოვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ქალაქის ადმინისტრაციის მხრიდან.  
 
თბილისის მერიას ღამის ეკონომიკის
მიმართულებით ცალკე განყოფილება აქვს,
რომლის მიზანია, თბილისის ღამის ცხოვრების
პოპულარიზაცია კულტურულ, სპორტულ, სასადილო
და გასართობ ღონისძიებათა მიმართულებით. 
 
2018 წელს, ღამის ეკონომიკის ხელშეწყობის მიზნით
თბილისმა უმასპინძლა საერთაშორისო ღამის
ეკონომიკურ ფორუმს, რომელსაც დაესწრნენ "ღამის
მერები" სხვადასხვა ქალაქებიდან: ამსტერდამი,
პარიზი, ბერლინი, ვილნიუსი და ღამის ეკონომიკის
ექსპერტები ბრისტოლიდან და ტულუზადან.
 
2018 წელს ღამის ეკონომიკის ფარგლებში
ტრანსპორტის მხარდასაჭერად გამოიყო პირველი
ღამის ავტობუსი, რომლის სამუშაო საათებია 00:00 -
06:00 და იგი უზრუნველყოფს მგზავრთა გადაყვანას
მთელი ქალაქის მასშტაბით.
 
 
 
 

თბილისის ძირითადი კულტურული ჰაბები და
ღამის კლუბებია: "ბასიანი", "მტკვარზე", "ხიდი",
"ელექტროვერქი"," ქენდი", "დრამა ბარი", "ბლოუ
ბარი", "სტამბა", "სასტუმრო რუმსი", "ვიტამინი",
"კლუბი ანდერვილი", "არტ-კაფე ჰოუმი",
"რესპუბლიკა ბარი", "დორსი", "ბლოუ", "დრამა".
 
ბასიანი სწრაფად გახდა ყველაზე პოპულარული
ადგილი, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე
უცხოელი ღამის ცხოვრების მიმდევრებისთვის
(შედის ევროპის 10 საუკეთესო ღამის კლუბების
რიცხვში).
 
კლუბი "მტკვარზე" ორი სხვადასხვა მოცულობის
ოთახში მასპინძლობს პოპულარულ ქართველ და
მსოფლიოში ცნობილ უცხოელ მუსიკოსებს,
რომლებიც მოღვაწეობენ ელეტრონული მუსიკის
სფეროში.
 
კლუბი "ხიდი" არის მიწისქვეშა კლუბი, რომელიც
მასპინძლობს ცნობილ საერთაშორისო
მუსიკოსებს, ხოლო ახალბედა მუსიკოსებს თავის
წარმოჩენის შესაძლებლობას აძლევს.
 
ფაბრიკა  არის მრავალფუნქციური სივრცე,
რომელიც ჰარმონიულად თანამშრომლობს
სამხატვრო სტუდიებთან, მაღაზიებთან, კაფე-
ბარებთან, ჰოსტელთან. ეს აროს პოპულარული
ადგილი ახალგაზრდებისთვის და უბრალოდ,
ადგილი, რომელსაც ტურისტები ხშირად
სტუმრობენ. 
 
კაფე-გალერეა მრავალფუნქციური ადგილია,
რომელიც გთავაზობთ ღონისძიებების ფართო
არჩევანს, როგორც დღისით, ასევე ღამით. დღისით
თქვენ გელით მშვიდი კაფე უგემრიელესი
სამზარეულოთი, ღამით კი კაფე-გალერეა ტექნოს
მოყვარულებს  მასპინძლობს. 

კულტურული ჰაბები &
ღამის კლუბები თბილისში

 

თბილისის გასართობი
სექტორი და ღამის ეკონომიკა



 
მოიცავს 182 ჰექტარ მწვანე ფართობის
ტერიტორიას და მდებარეობს თბილისის
ზღვის სანაპიროზე. ტერიტორია გადაკეთდა
სარეკრეაციო ზონად და მოეწყო გასართობი
ცენტრები, განთავსდა სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი დანიშნულების მქონე
ობიექტები. თბილისის ზღვა არის ყველაზე
პოპულარული ადგილი ზაფხულის ცხელი
სეზონის განმავლობაში და დამსვენებელს
სთავაზობს იახტ კლუბის, აკვა პარკის
მომსახურებით სარგებლობის
შესაძლებლობას. ამ ადგილს მთელი წლის
განმავლობაში სტუმრობს როგორც
ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე
ტურისტები და მეტწილად შაბათ-კვირასაა
დატვირთული.
 

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის ყველაზე დიდი აეროპორტი ქვეყანაში.
პირდაპირი რეისების ჩამონათვალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან
ყოველწლიურად იზრდება.  დღეისთვის აეროპორტი ემსახურება 30-ზე მეტ ავიაკომპანიას
40-ზე მეტი მიმართულებით. 2018 წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტი 1,327,544 მგზავრს მოემსახურა, რაც 32 %-ით მეტია გასული წლის
ამავე პერიოდთან შედარებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ღია ავტოსადგომი
უსაფრთხოების ზომების სრული დაცვით ემსახურება და იტევს 508 ავტომობილს.
პარკირების საფასური (მომსახურება) ყველაზე იაფია ევროპაში.

თბილისის ზღვის ტერიტორია:

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი:



1. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა გეგეშიძის პარკის მიმდებარედ;
2. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ;
3. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა სადგურის მოედნის მიმდებარედ;
4. პროექტი "რადიოქალაქი" - მრავალფუნქციური სამუშაო/საგამოფენო/საგანმანათლებლო/სახელოვნებო
ცენტრი;
5. მრავალფუნქციური სამუშაო/საგამოფენო/საგანმანათლებლო/სახელოვნებო სივრცე (ვაჟა-ფშაველას
გამზირი, VII კვარტალი, ნაკვეთი 18/021-ის მიმდებარედ);
6. თბილისის სატელევიზიო ანძაზე ტურისტული ღირსშესანიშნაობისა და რესტორნის ობიექტის
განვითარების პროექტი;
7. თბილისის თემატური პარკის განაშენიანების პროექტი;
8. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
 (დიდი დიღომი #1), IV მკ. /რ, 29-ე კორპუსის მიმდებარედ);
9. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
 (დიდი დიღომი, IV მ/რ კორპ N29-ის მიმდებარედ);
10. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
 (საბურთალოს რაიონი, ძოწის ქუჩა #2.);
11. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება
(საბურთალოს რაიონი, ძოწის ქუჩა #4.);
12. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
(საბურთალოს რ-ნი, ნაკვეთი: 06/095);
13. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
 (დიდი დიღომი, არჩილ მეფის ქუჩა #13-15 (ნაკვეთი: 07/111);
14. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 
(დიდი დიღომი #3, III მკ. /რ, ნაკვეთი: 07/027);
15. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება  
 (საბურთალოს რაიონი);
16. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება  
 (ზემო ფონიჭალა, კოპუსი #20-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი #37/017).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიზნეს
ლოკაციები საინვესტიციო პროექტებისთვის
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე
საინვესტიციო პროექტების ზოგადი პირობები

 
1. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა გეგეშიძის

პარკის მიმდებარედ



 2. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა
ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ



 3. მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა სადგურის
მოედნის მიმდებარედ



 4. პროექტი "რადიოქალაქი" - მრავალფუნქციური
შემეცნებითი/გასართობი/კულტურული ცენტრი

 
 

 სრული პროექტის სანახავად, შეგიძალიათ
დააჭიროთ ამ ღილაკს

http://tbilisi.gov.ge/img/original/2019/1/9/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98_2.pdf
http://tbilisi.gov.ge/img/original/2019/1/9/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98_2.pdf


 
5. მრავალფუნქციური სამუშაო/საგამოფენო/

საგანმანათლებლო/სახელოვნებო სივრცის მოწყობის
პროექტი (ვაჟა-ფშაველას გამზირი, VII კვარტალი,

ნაკვეთი 18/021-ის მიმდებარედ)
 



 6. თბილისის სატელევიზიო ანძაზე ტურისტული
ღირსშესანიშნაობისა და რესტორნის ობიექტის

განვითარების პროექტი
 

 

 

სრული პროექტის სანახავად,
შეგიძლიათ დააჭიროთ ამ ღილაკს

http://tbilisi.gov.ge/img/original/2019/1/9/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98_2.pdf
http://tbilisi.gov.ge/img/original/2019/1/9/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98_2.pdf


 7. თბილისის თემატური პარკის განაშენიანების
პროექტი

 

რას გულისხმობს თემატური პარკი?
თემატური პარკი არის გასართობი და დასასვენებელი პარკი
ყველა ასაკის პირისთვის. მოიცავს სხვადასხვა თემატურ
ატრაქციონებს, კარნავალებს და გასართობ ღონისძიებებს.
შესაძლებელია, თემატურ ატრაქციონებთან ერთად,
მომხარებელისთვის შეთავაზებული იყოს სასტუმრო, კვებითი და
სავაჭრო მომსახურებები. ასევე, შესაძლებელია დამატებით,
აზარტული თამაშებისთვის განკუთვნილი სივრცის მოწყობა. 



 
8. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-

ნაგებობებისადა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება(დიდი დიღომი #1), IV მკ./რ, 29-ე კორპუსის

მიმდებარედ)



 
9. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-

ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება (დიდი დიღომი, IV მ/რ კორპ N29-ის

მიმდებარედ)



 
10. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-

ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება (საბურთალოს რაიონი, ძოწის ქუჩა #2)



 11. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-
ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება (საბურთალოს რაიონი, ძოწის ქუჩა #4)



 12. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება 

(საბურთალოს რ-ნი, ნაკვეთი: 06/095)



 13. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება (დიდი
დიღომი, არჩილ მეფის ქუჩა #13-15 (ნაკვეთი: 07/111)



 14. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება        

 (დიდი დიღომი #3, III მკ./რ, ნაკვეთი: 07/027)



 15. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება

(საბურთალოს რაიონი)



 16. საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება
კოოპერატივებით დაზარალელებულთათვის (ზემო

ფონიჭალა, კორპუსი #20-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 37/017).



 

ქალაქ თბილისის მერია
სსიპ -  ქონების მართვის სააგენტო
საინვესტიციო პროექტებისა და მონიტორინგის
განყოფილება


