
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 

 

 „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 

„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 დადგენილებით 

დამტკიცებული წესების მე-18 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 პუნქტი: 

 

„11. გარე რეკლამის კერძო საკუთრებაში (ან მომიჯნავე კერძო საკუთრებებში) 

განთავსებისას, თუ ხდება მისი დეტალ(ებ)ის ნებისმიერი ფორმით/ზომით გაცდენა კერძო 

საკუთრებიდან, საჭიროა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვ(ებ)ის მფლობელის 

თანხმობა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა.“. 

 

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) საკრებულოს დადგენილების პროექტის მიღების მიზეზი: 

 წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ხდება მხოლოდ საკითხის დაზუსტება  და 

მისი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით წესში რეგლამენტაცია. კერძოდ, წესში 

ზუსტდება, რომ გარე რეკლამის კერძო საკუთრებაში (ან მომიჯნავე კერძო საკუთრებებში) 

განთავსებისას, თუ ხდება მისი დეტალ(ებ)ის ნებისმიერი ფორმით/ზომით გაცდენა კერძო 

საკუთრებიდან, საჭიროა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვ(ებ)ის მფლობელის 

თანხმობა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  

   

 ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 

 პროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 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. 
 

 


