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ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს,

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

	 ბატონო	გიორგი,

	 საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის“	73-ე	მუხლის
მე-2	 პუნქტის	 „თ“	 ქვეპუნქტის	 შესაბამისად,	 დასამტკიცებლად	 წარმოგიდგენთ	 „ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და	 განაშენიანების	 რეგულირების	 წესების
დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016	წლის	24	მაისის	№14-39
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე’’	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 პროექტს,	 რომელიც	 მოწონებულია	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის
2022	წლის	5	ოქტომბრის	N22.1552.1683	განკარგულებით.

	 	 გთხოვთ,	 საკითხი	 განიხილოთ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 მორიგ
სხდომაზე.

დანართი:5	(ხუთი)	ფურცელი.

	 1.	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	 2022	 წლის	 5	 ოქტომბრის	 N22.1552.1683
განკარგულება	-	1	ფურცელი.

	 2.	 „ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და	 განაშენიანების
რეგულირების	წესების	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016
წლის	 24	 მაისის	 №14-39	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე’’	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი	-	2	ფურცელი;

	 	 3.	 „ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და	 განაშენიანების
რეგულირების	წესების	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016
წლის	 24	 მაისის	 №14-39	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე’’	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	განმარტებითი	ბარათი	-	2	ფურცელი;

პატივისცემით,

კახა	კალაძე



ელექტრონული	შტამპიქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2022 წლის --- 

ქ. თბილისი 

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 

წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-

39 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების წესებში (შემდგომში – 

წესები) (სსმ ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 27/05/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 

010260030.35.101.016295) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების: 

ა) 161 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ფართობი 

განისაზღვროს აღნიშნული ფუნქციური ზონისათვის კანონმდებლობით დადგენილი განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) ნამატი საცხოვრებელი ფუნქციის საანგარიშო ფართის 4%-ის ოდენობით, 

არანაკლებ 50 კვ.მ.-სა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მაკომპენსირებელ ღონისძიებად განისაზღვრება 

საპროექტო არეალში/ საპროექტო შენობა-ნაგებობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა 

ერთეულის/ერთეულების ე.წ. თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში გადასაცემი ოდენობის შესაბამისი ფასის 

გადახდა. 

ბ) 162 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით: 



„2. მაკომპენსირებელ ღონისძიებად განისაზღვროს საპროექტო არეალში საცხოვრებელი ბინა 

ერთეულის/ერთეულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა ე.წ. თეთრ კარკასულ 

მდგომარეობაში ან გადასაცემი ოდენობის შესაბამისი ფასის გადახდით, რომელიც განისაზღვრება საბაზრო 

ღირებულების შესაბამისად, სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ფართობი 

განისაზღვროს განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გადამეტებით ნამატი ფართის 4%-ისა და 161 

მუხლით გათვალისწინებული მაკომპენსირებელი ღონისძიების  ჯამური ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ 

არანაკლებ 50 კვ.მ.-სა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მაკომპენსირებელ ღონისძიებად განისაზღვრება 

საპროექტო არეალში/ საპროექტო შენობა-ნაგებობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა 

ერთეულის/ერთეულების ე.წ. თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში გადასაცემი ოდენობის შესაბამისი ფასის 

გადახდა“.   

მუხლი 2 

აღნიშნული დადგენილების პირველი მუხლით დადგენილი რეგულირება გავრცელდეს ამ 

ცვლილების ამოქმედებამდე წარმოშობილ ურთიერთობებზე. 

მუხლი 3 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 

გიორგი ტყემალაძე 

 



„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის განმარტებითი ბარათი 

 

ა) პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი/ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 

წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-

39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მიღება გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: 

წარმოდგენილი ცვლილება ხორციელდება განაშენიანების რეგულირების წესების 161 და 162 

მუხლებში, რის მიხედვითაც ზუსტდება მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით, მუნიციპალიტეტისთვის 

გადასაცემი ბინა/ერთეულების ფართის დათვლის წესი.  

კერძოდ, განაშენიანების რეგულირების წესების 161 მუხლის მე-2 და 162 მუხლის მე-2 პუნქტებს 

ემატება  ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც, როცა საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 1-სა (სსზ-1) და 

საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 2-ში (სსზ-2) საცხოვრებელი ფუნქციის დასაშვები პროცენტულობის 

გადამეტებისთვის მაკომპენსირებელ ღონისძიებად განისაზღვრება საპროექტო არეალში/ საპროექტო შენობა-

ნაგებობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ე.წ. თეთრ კარკასულ მდგომარეობაში 

გადასაცემი ოდენობის შესაბამისი ფასის გადახდა, ნამატი საცხოვრებელი ფუნქციის საანგარიშო ფართის 

დათვლისას, გადასაცემი ფართობი აღარ დამრგვალდება 50 კვ.მ-მდე.  

აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია შემდეგი მიზეზებით:  

განაშენიანების რეგულირების წესების მიხედვით, განაშენიანების რეგულირების გეგმისა და 

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების ფარგლებში, საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 1-სა (სსზ-1) და 

საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 2-ში (სსზ-2) საცხოვრებელი ფუნქციის დასაშვები პროცენტულობის 

გადამეტებისთვის მაკომპენსირებელ ღონისძიებად განისაზღვრა საპროექტო არეალში/ საპროექტო შენობა-

ნაგებობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადაცემა. საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ფართობი 

განისაზღვრებოდა აღნიშნული ფუნქციური ზონისათვის კანონმდებლობით დადგენილი განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) ნამატი საცხოვრებელი ფუნქციის საანგარიშო ფართის 4%-ის ოდენობით, 

არანაკლებ 50 კვ.მ.-სა.  



საცხოვრებელი ფუნქციის ნამატი საანგარიშო ფართობის 4%-ის 50 კვ.მ-მდე დამრგვალება 

განპირობებული იყო სათანადო საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსაყოფად.  

2022 წლის 15 თებერვლის 7-12 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებულ 

განაშენიანების რეგულირების წესებში და საზოგადოებრივ-საქმიან ზონა 1-სა (სსზ-1) და საზოგადოებრივ-

საქმიან ზონა 2-ში (სსზ-2) საცხოვრებელი ფუნქციის დასაშვები პროცენტულობის გადამეტებისთვის 

მაკომპენსირებელ ღონისძიებად გარდა საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადაცემისა, განისაზღვრა, ასევე, საპროექტო არეალში/ საპროექტო 

შენობა-ნაგებობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა ერთეულის/ერთეულების ე.წ. თეთრ კარკასულ 

მდგომარეობაში გადასაცემი ოდენობის შესაბამისი ფასის გადახდითაც. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში, 

აღარ არსებობს ნამატი საცხოვრებელი ფუნქციის საანგარიშო ფართის 4%-ის 50 კვ.მ-დე დამრგვალების 

საჭიროება.  

ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება 

(გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 დ) პროექტის ავტორი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 




