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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2016 წლის 24 მაისის �14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით

დამატებითი ინფორმაცია
ფურცლების რაოდენობა: 0
დანართი: -
პასუხის გაცემის ფორმა: 

1 - 1



ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-01230251063
თარიღი:	25/01/2023 	

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
2023	წლის	24	იანვრის	N23.65.71	განკარგულებით.

დანართი:	3	(ხუთი)	გვერდი.

1.	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	 2023	 წლის	 24	 იანვრის	 N23.65.71
განკარგულება	-	1	გვერდი;

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	-	1	გვერდი;

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	-	1	გვერდი;

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი









პროექტი 

 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება №-- 

 
2023 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 391 მუხლის 131 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„დ) ჩანაცვლებულ შენობა-ნაგებობაში სარეალიზაციო ფართის ღირებულება არ უნდა 
იყოს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით გათვალისწინებულ ოდენობაზე ნაკლები;“. 
 

მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                გიორგი ტყემალაძე 
 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

„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 პროექტთან 

დაკავშირებით 

ა) საკრებულოს დადგენილების პროექტის მიღების მიზეზი: 
„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის #14-39 დადგენილებით დამტკიცებული წესის 391 მუხლი 
არეგულირებს ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროცესს ინვესტორების ჩართულობით. 

აღნიშნულ წესში 2022 წლის 23 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებებით, 391 
მუხლს დაემატა 131 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური გაანგარიშების 
მიზნებისათვის მოხდა რამდენიმე მაჩვენებლების პირდაპირ განსაზღვრა, მათ შორის, 
ჩანაცვლებულ შენობა-ნაგებობაში სარეალიზაციო ფართის ღირებულებასთან დაკავშირებით. 
თუმცა, აღნიშნული ცვლილებით განისაზღვრა, რომ ჩანაცვლებულ შენობა-ნაგებობაში 
სარეალიზაციო ფართის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი საექსპერტო 
დასკვნით გათვალისწინებულ ოდენობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ავარიული სახლის 
ჩანაცვლებისას, ეკონომიკური გაანგარიშების პროცესში მნიშვნელოვანია სარეალიზაციო 
ფართის ღირებულების დაზუსტებისას მუნიციპალიტეტი არ იყოს შეზღუდული ექსპერტის 
მიერ დადგენილი ფასით. ანუ, თუ ექსპერტი დაადგენს სარეალიზაციო ფართის 
ღირებულებას გარკვეული ოდენობით, მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, მის 
მიერ მოძიებულ სხვა საექსპერტო შეფასებებზე ან ზოგადად სხვა სტატისტიკურ 
მონაცემებზე/ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეკონომიკურ მაჩვენებლებში გაითვალისწინოს 
უფრო მაღალი სარეალიზაციო ფართის ღირებულება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე პროექტით ზუსტდება ცვლილებებით, 
391 მუხლის 131 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი და ყალიბდება შემდეგნაირად: „დ) ჩანაცვლებულ 
შენობა-ნაგებობაში სარეალიზაციო ფართის ღირებულება არ უნდა იყოს შესაბამისი 
საექსპერტო დასკვნით გათვალისწინებულ ოდენობაზე ნაკლები;“. 

 
ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 
 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: 
პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 
ე) პროექტის წარმდგენი: 
პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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