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წერილის	ნომერი:	01-01223041199
თარიღი:	31/10/2022

ბატონო	გიორგი,

„ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რეგლამენტის	დამტკიცების
შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2014	წლის	19	ივლისის
N2-1	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 რეგლამენტის	 67-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის
„ა“	 ქვეპუნქტის	 საფუძველზე,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
სხდომაზე	 განსახილველად	 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
პროექტის	მოწონების	შესახებ"	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის
2022	 წლის	 27	 ოქტომბრის	 N22.1647.1791	 განკარგულებას	 და	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	შესაბამისი	განკარგულების	პროექტს.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი











პროექტი 

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 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა 
და  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური 
რეგლამენტის – დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 
დებულებების“ 34-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1 
შევიდეს ცვლილება „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2016 წლის 24 
მაისის №14-39 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 27/05/2016, 
სარეგისტრაციო კოდი: 010260030.35.101.016295) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 
წესების მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„პ)  სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) — სატრანსპორტო ქვეზონა, რომელიც მოიცავს თბილისის 
განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში ან/და საზღვრებს გარეთ არსებულ/დაგეგმილ 
ტრანსპორტის/ქვეითის გადაადგილებისთვის განკუთვნილი გზებს/ქუჩებს, მოედნებს, გზატკეცილებს, 
ხიდებს, გზაგამტარებს, სარკინიგზო ხაზებს (გასხვისების ზოლის ჩათვლით), მეტროპოლიტენის მიწისზედა 
ხაზებს, ტრამვაის ხაზებს, ტროტუარებს, ტროტუარის მიმდებარე გაზონს, ზღუდარებს, ქუჩის მომიჯნავე 
გამწვანებულ ზოლებს, უსაფრთხოების კუნძულებს, გამწვანებულ გზაგამყოფებს, მიწისქვეშა 
ნაგებობებს/შენობა-ნაგებობებს (მათ შორის მიწისქვეშა ავტოსადგომებს), ასევე თბილისის განაშენიანებული 
ტერიტორიების საზღვრებში ან/და საზღვრებს გარეთ, სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის უძრავ ქონებაზე  „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 
განსაზღვრულ  პარკირების ადგილებს; ასევე, შპს „საქართველოს ფოსტის“ (ს/ნ 203836233) ჯიხურებს.“ 

მუხლი 2. 
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: 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2021 წლის №21.1233.1392 განკარგულების საფუძველზე, 
შპს „საქართველოს ფოსტას“ (ს/ნ 203836233) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაეცა ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, კერძოდ, 173 მიწის ნაკვეთი, მათზე 
ჯიხურების განთავსების მიზნით. 

როგორც დგინდება, შპს საქართველოს ფოსტისთვის (ს/ნ 203836233) გადაცემული ლოკაციების დიდი 
ნაწილი მდებარეობს სატრანსპორტო ზონა 1-ში (ტზ-1), შესაბამისად, კომპანია ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ არქიტექტურის სამსახურისგან ვერ იღებს ჯიხურების განთავსების ნებართვას, 
ვინაიდან „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 
წესების დამტკიცების შესახებ“  საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილების მე-15 მუხლის მე-5 
პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის მოქმედი რედაქციით სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) განიმარტება შემდეგნაირად: 

„პ)  სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1) — სატრანსპორტო ქვეზონა, რომელიც მოიცავს თბილისის 
განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში ან/და საზღვრებს გარეთ არსებულ/დაგეგმილ 
ტრანსპორტის/ქვეითის გადაადგილებისთვის განკუთვნილი გზებს/ქუჩებს, მოედნებს, გზატკეცილებს, ხიდებს, 
გზაგამტარებს, სარკინიგზო ხაზებს (გასხვისების ზოლის ჩათვლით), მეტროპოლიტენის მიწისზედა ხაზებს, 
ტრამვაის ხაზებს, ტროტუარებს, ტროტუარის მიმდებარე გაზონს, ზღუდარებს, ქუჩის მომიჯნავე გამწვანებულ 
ზოლებს, უსაფრთხოების კუნძულებს, გამწვანებულ გზაგამყოფებს, მიწისქვეშა ნაგებობებს/შენობა-ნაგებობებს 
(მათ შორის მიწისქვეშა ავტოსადგომებს), ასევე თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში ან/და 
საზღვრებს გარეთ, სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უძრავ ქონებაზე  „საგზაო 
მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე განსაზღვრულ  პარკირების ადგილებს;  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი პროექტით „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებით დამტკიცებული წესში, შედის 
ცვლილება და მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ  „სატრანსპორტო ზონა 1 (ტზ-1)“-ს, რომელიც ადგენს 
თუ რა ობიექტებს მოიცავს სატრანსპორტო ქვეზონა, ემატება  შპს „საქართველოს ფოსტის“ (ს/ნ 203836233) 
ჯიხურები. 

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 
 პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი თანხების გამოყოფას ბიუჯეტიდან. 

 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. 
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