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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეატანის თაობაზე

დამატებითი ინფორმაცია
ფურცლების რაოდენობა: 0
დანართი: -
პასუხის გაცემის ფორმა: 
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ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-01223263192
თარიღი:	22/11/2022 	

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
საკუთრებაში	არსებული	ქონების	პირდაპირი	განკარგვის	ფორმით	პრივატიზების
წესის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
2015	წლის	12	აგვისტოს	№21-85	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე“
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის
მოწონების	შესახებ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2022	წლის	22
ნოემბრის	N22.1779.1933	განკარგულებას	თანდართული	დოკუმენტაციითა	და	ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	შესაბამისი	განკარგულების	პროექტს.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი









ადრესატი: სსიპ	ლევან	სამხარაულის	სახელობის	სასამართლო	ექსპერტიზის
ეროვნული	ბიურო

მისამართი: ქ.თბილისი,	ჭავჭავაძის	გამზირი	N84

წერილის	ნომერი:	61-01222782246
თარიღი:	05/10/2022 	

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 სსიპ	 -	 ქონების	 მართვის	 სააგენტოსა	 და	 სსიპ	 -	 ლევან
სამხარაულის	სახელობის	სასამართლო	ექსპერტიზის	ეროვნულ	ბიუროს	შორის	2021	წლის	24	დეკემბერს
დადებული	 საექსპერტო	 მომსახურების	 შესახებ	 N2001776821	 ხელშეკრულების	 თანახმად,	 გთხოვთ,
წარმოგვიდგინოთ	 1	 კვადრატულ	 მეტრზე,	 თეთრი	 კარკასის	 მდგომარეობიდან	 გარემონტებულ
მდგომარეობამდე	მიყვანის	საბაზრო	ღირებულების	დადგენის	შესახებ	ექსპერტიზის	დასკვნა,	რომელშიც
განსაზღვრული	იქნება	აღნიშნული	სამუშაოების	საბაზრო	ღირებულება	ლარში.

დამატებითი	ინფორმაციის	სახით	გაცნობებთ	რა	იგულისხმება	თეთრი	კარკასის	კონდიციაში	და	რა
სამუშაოებს	მოიცავს	რემონტი.

თეთრი	კარკასის	კონდიცია	მოიცავს	შემდეგ	სამუშაოებს:

·	დასრულებული	კორპუსის	ფასადი	და	სახურავი;
·	 ბინის	 გარე	 პერიმეტრზე	 მეტალო-პლასტმასის	 კარ-ფანჯრები	 (ორმაგი	 მინა	 პაკეტით)

დამონტაჟებული;
·	ბინაში/ფართში	შესასვლელი	რკინის	კარი	(საკეტით)	დამონტაჟებული;
·	 ბინაში/ფართში	 შეყვანილი	 ცენტრალური	 კომუნიკაციების	 (წყალი,	 კანალიზაცია,

ელექტროენერგია,	გაზი)	დგარები	მრიცხველის	მონტაჟის	ჩათვლით;
·	ბინის/ფართის	შიდა	ტიხრები	მოწყობილი	და	კედლები	გალესილი	გაჯით	ან	სხვა	მასალით;
·	ბინის/ფართის	იატაკი	მოჭიმული	ცემენტის	ხსნარით	(ე.წ	„სტიაშკა“);
·	ბინის/ფართის	აივნები	მოწყობილი	შეთანხმებული	პროექტის	შესაბამისად;
·	სადარბაზო	კეთილმოწყობილი,	ლიფტი	დამონტაჟებული/ჩართული.

საცხოვრებელი	ფართის	რემონტი	მოიცავს	შემდეგ	სამუშაოებს:

·	გაზმომარაგების	სისტემის	მოწყობა;
·	საკომუნიკაციო	მილგაყვანილობების	(წყალი,	საკანალიზაციო	წყალარინება)	მოწყობა;
·	წყალმომარაგების	ქსელის	და	საკანალიზაციო	მილგაყვანილობის	დგარების	მოწყობა;
·	ელექტროგაყვანილობის	ქსელის	მოწყობა;
·	 ელექტროჩამრთველების,	 როზეტებისა	 და	 სანათების	 მოწყობას;	 ვ)	 გათბობის	 მილების

მოწყობა;
·	 სამზარეულოსა	 და	 სააბაზანოში	 კედლებსა	 და	 იატაკებზე	 კერამიკული	 ფილების	 გაკვრა-

დაგებას,	 სააბაზანოში	 ჭერის	 მოწყობა,	 სანიტარიული	 დანიშნულების	 ფურნიტურის
(ნიჟარები,	გამწოვები,	საშხაპე,	უნიტაზი)	მონტაჟი;

·	იატაკების	მოჭიმვა	ქვიშა-ცემენტის	ხსნარით;
·	ლამინირებული	იატაკის	დაგება;
·	პროექტის	შესაბამისად	ტიხრების	ამოშენება;
·	კედლების	შელესვა	ან	თაბაშირ-მუყაოს	ფილებით	მოპირკეთება;
·	კედლებისა	და	ჭერის	შეღებვა;
·	ფართის	შიდა	ღიობებში	კარების	ჩასმა;
·	ფანჯრის	რაფების	მოწყობა	(შიდა	მხარეს).

საკონტაქტო	პირი:	ნათია	მაჭავარიანი:	595	53	73	33

პატივისცემით,



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ირაკლი	თავართქილაძე

სააგენტოს	უფროსი



ბატონო ირაკლი,  №8000350922 დოკუმენტზე გეგზავნებათ წერილი შეუსრულებლობაზე 

თქვენი, 2022 წლის 05 ოქტომბრის №61-01222782246 წერილით მოთხოვნილია, დადგენილ იქნეს, 1 კვადრატული

მეტრზე, თეთრი კარკასის მდგომარეობიდან გარემონტებულ მდგომარეობამდე მიყვანის სამშენებლო-სარემონტო

სამუშაოების საბაზრო ღირებულება.

გაცნობებთ, რომ ასაშენებელი ან აშენებული შენობის, გასარემონტებელ მდგომარეობამდე მიყვანის, სამშენებლო-

სარემონტო სამუშაოების ერთი კვადრატული მეტრი ფართის ღირებულება დგინდება მშენებლობის

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებიდან ან შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტით (ფორმა№2)

დადასტურებული ღირებულებიდან, ამდენად თქვენს მიერ ექსპერტიზის წინაშე დასმულ კითხვაზე პასუხის

გაცემა შეუძლებელია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ -

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსს ბატონ ირაკლი

თავართქილაძეს

5007164322

18/10/2022

5007164322

პატივისცემით,

ბადრი ლეფსაია

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის

და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს

უფროსი



























































ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	სსიპ	ქონების
მართვის	სააგენტო

მისამართი: შარტავას	ქ. 	7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	80-01222972984
თარიღი:	26/10/2022 	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
სსიპ	-	ქონების	მართვის	სააგენტოს	უფროსის
მოადგილეს	ქალბატონ	თამარ	მელიქიშვილს

ქალბატონო	თამარ,

2022	 წლის	 21	 ოქტომბერს	 ა(ა)იპ	 ,,თბილისის	 განვითარების	 ფონდში“	 შემოვიდა	 თქვენი	 N17-
0122294635-80	 წერილი,	 რომლითაც	 ითხოვთ	 ინფორმაციას	 ძველ	 თბილისში	 მდებარე	 შენობა-
ნაგებობის	 რეაბილიტაციისას	 თუ	 რა	 ოდენობის	 თანხა	 გაითვალისწინება	 1კვ.მ.-ზე,	 თეთრი	 კარკასის
მდგომარეობიდან	გარემონტებულ	მდგომარეობამდე	მიყვანისას.

სსიპ	 ,,ლევან	 სამხარაულის	 სახელობის	 სასამართლო	 ექსპერტიზის	 ეროვნული	 ბიუროს“	 დასკვნის
თანახმად,	 ქ.	 თბილისი,	 ათონელის	 ქუჩა	 N17,	 ათონელის	 ქუჩა	 N20	 და	 ფხოვის	 ქუჩა	 N3-ში	 მდებარე
უძრავი	 ქონებების	 სარეაბილიტაციო-სარემონტო	 სამუშაოების	 ხარჯთაღრიცხვის	 მიხედვით,	 ხსენებულ
ობიექტებზე	სარეაბილიტაციო-სარემონტო	სამუშაოების	საშუალო	ფასი	სამივე	ობიექტისათვის	1	(ერთი)
კვადრატულ	მეტრზე	შეადგენს	286.20	ლარს	(იხ.	დანართი).

დანართი:	28	(ოცდარვა)	ფურცელი.

პატივისცემით,

ა(ა)იპ	,,თბილისის	განვითარების	ფონდი“



პროექტი 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №-- 
 

2022 წლის ---------                                                                           ქ. თბილისი 
 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  
61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 
 
მუხლი 1 
 
 „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებით დამტკიცებულ წესს (სსმ 
ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 14/08/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 
010260050.35.101.016199) 31  მუხლი შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 32  მუხლი: 
 
„მუხლი 32. ,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ავარიულ სახლში 
განთავსებული საცხოვრებელი ფართის მესაკუთრისთვის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების სპეციალური წესი 
1. ეს მუხლი არეგულირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 

ავარიულ სახლში განთავსებული საცხოვრებელი ფართის მესაკუთრისთვის  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გადაცემის წესსა 
და პირობებს. ამ მუხლის მიზნებისთვის, ავარიულ სახლად მიიჩნევა მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლი ან მრავალბინიანი საცხოვრებელი ფუნქციის შემცველი შენობა-
ნაგებობა, მათ შორის ე.წ. ბარაკები, რომელთა ავარიულობის ხარისხი არის V, IV ან III 
კატეგორია და უშუალო საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას 
და ექვემდებარება დემონტაჟს ან უკვე დემონტირებულია.  

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების გზით, შეიძლება საკუთრებაში გადაეცეს 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ავარიულ სახლში 
განთავსებული საცხოვრებელი ფართის მესაკუთრეს, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული 
ავარიული სახლი საცხოვრებლად გამოუსადეგარია და მისი საცხოვრებლად გამოყენება 



არ არის მიზანშეწონილი, ასევე, თუ  ავარიულ სახლში ადამიანის სიცოცხლისა ან 
ჯანმრთელობის დაზიანების საფრთხის არსებობის ან ავარიული სახლის ჩამონგრევის 
გამო, ასეთ სახლში განთავსებული ფართის მესაკუთრე, შესაბამისი რაიონის გამგეობის 
მიერ უზრუნველყოფილია დროებითი საცხოვრებლით ან/და საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის  ქირის კომპენსაციით; 

3. ამ მუხლის მიზნებისთვის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება 
შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი მესაკუთრის მიერ ავარიულ სახლში 
განთავსებული ფართის გამოთავისუფლებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის პირობით. 

4. ამ მუხლი შესაბამისად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტიდან, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით აუნაზღაურდება გადასაცემი 
უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები, 1 კვ.მ-ზე  286 ლარის ოდენობით. ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მიერ ამ პუნქტით განსაზღვრული ფულადი თანხის ანაზღაურების 
ვადა და პირობები განისაზღვრება უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ შესაბამისი 
ხელშეკრულებით.  

5. ამ მუხლის მიზნებისთვის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების პრივატიზება განხორციელდება წინამდებარე წესის 
შესაბამისად, ამ მუხლით დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი 
რაიონის გამგეობის მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ -  ქონების მართვის 
სააგენტოში წარდგენილი შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა დაერთოს 
შემდეგი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია: 
ა) ინფორმაცია შესაბამისი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდის, ფართობისა და 
მდებარეობის შესახებ, სადაც განთავსებულია ავარიული სახლი; 
ბ) სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს, ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ ან სხვა აკრედიტირებული 
ექსპერტიზის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა, რომლითაც დგინდება 
ავარიული სახლის ავარიულობის ხარისხი;  
გ) ავარიულ სახლში განთავსებული ფართის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა ამ 
მუხლით გათვალისწინებული პირობებით უძრავი ქონების მიღების თაობაზე; 
დ) ინფორმაცია ავარიულ სახლში განთავსებული ფართის მესაკუთრის დროებითი 
საცხოვრებლით ან/და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფის შესახებ, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში.  

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული საკითხის განმხილველი ორგანო  უფლებამოსილია, 
დაინტერესებულ პირს, საჭიროების შემთხვევაში, მოსთხოვოს დამატებითი 
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარდგენა. 

 
მუხლი 2 
 

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 



 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                გიორგი ტყემალაძე 
 
 
 

 



 
„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 
 

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტული საკითხია 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ 
სახლებში მცხოვრებ პირთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის უსაფრთხო გარემოს 
შექმნა. ამ მიზნით, მუნიციპალიტეტს განსაზღვრული აქვს რამდენიმე შესაძლებლობა: თუ 
ავარიული სახლი ექვემდებარება გამაგრებას, შესაბამის ამხანაგობასთან ერთად, 
თანადაფინანსებით უზრუნველყოს აღნიშნული სახლის გამაგრება; დანგრეული ან 
საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლების მაცხოვრებლები უზრუნველყოს აუცილებელი 
საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის კომპენსაციით; ასევე, 2022 წლიდან დაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების 
პროექტი, რომელიც ხორციელდება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 
დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.  

აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკაში არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ავარიული 
სახლის ავარიულობის ხარისხი მიეკუთვნება V, IV ან III კატეგორიას, იგი უშუალო 
საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, ექვემდებარება დემონტაჟს 
ან უკვე დემონტირებულია, თუმცა მისი ჩანაცვლება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებით დამტკიცებული წესის 
შესაბამისად, ვერ ხორციელდება ამ ავარიულ სახლებში მცხოვრებ პირთა ერთობლივი ნების 
არარსებობის გამო. ასეთ ავარიულ სახლებში მცხოვრებ პირთა ნაწილი შესაბამისი რაიონის 
გამგეობის მიერ უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის  
კომპენსაციით, თუმცა, ნაწილს საფრთხის შემცველი ავარიული საცხოვრებელი სახლი 
დღემდე არ გამოუთავისუფლებია. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ავარიულ სახლში მცხოვრებ პირთა უსაფრთხოებაზე 
ზრუნვა მუნიციპალიტეტისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი საკითხია, შემუშავდა 
წინამდებარე ცვლილების პროექტი, რომლის მიხედვითაც, მუნიციპალიტეტს 
შესაძლებლობა ექნება, საჭიროების შემთხვევაში, ავარიულ სახლში მცხოვრებ პირებს 
შესთავაზოს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. ამასთან, ვინაიდან, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 
დადგენილებით დამტკიცებული ზემოაღნიშნული წესის შესაბამისად, ავარიული სახლის 



ჩანაცვლების შედეგად, მესაკუთრეებს გადაეცემათ საცხოვრებელი ფართები გარემონტებულ 
მდგომარეობაში, წინამდებარე ცვლილების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მიერ 
საცხოვრებელი ფართით პრივატიზებისას, საჭიროების შემთხვევაში, პირს აუნაზღაურდება 
ბინის რემონტისათვის აუცილებელი ხარჯი 1 კვ.მ-ზე 286 ლარის ოდენობით.  

რაც შეეხება აღნიშნულ თანხას, აღსანიშნავია, რომ სააგენტომ 2022 წლის 5 ოქტომბრის 
№61-01222782246 წერილით მიმართა სსიპ - ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიუროს და მოითხოვა 1 კვადრატულ მეტრზე, თეთრი კარკასის 
მდგომარეობიდან გარემონტებულ მდგომარეობამდე მიყვანის სამშენებლო-სარემონტო 
სამუშაოების საბაზრო ღირებულების დადგენა, თუმცა ზემოაღნიშნული საექსპერტო 
დაწესებულების მიერ სააგენტოს განემარტა, რომ ასაშენებელი ან აშენებული შენობის, 
გასარემონტებელ მდგომარეობამდე მიყვანის, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ერთი 
კვადრატული მეტრი ფართის ღირებულება დგინდება მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო 
ღირებულებიდან ან შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტით დადასტურებული 
ღირებულებიდან, შესაბამისად ექსპერტის მიერ სააგენტოს მოთხოვნის შესრულება 
შეუძლებელია. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მიერ 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების პროცესში, სსიპ - ლევან სამხარაულის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის 2019 წლის 08 ნოემბრის 
N007824419 დასკვნის საფუძველზე განსაზღვრულია რეაბილიტირებულ ფართებში 
სარემონტო სამუშაოების საშუალო ფასი 1 კვ.მ მეტრზე - 286.20 ლარი. შესაბამისად, 
წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების პრივატიზებისას, საჭიროების შემთხვევაში, გადაცემული ფართის 
რემონტისათვის აუცილებელი ხარჯის განსაზღვრისას გაზიარებულ იქნა ააიპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“ მიერ დადგენილი ზემოაღნიშნული სტანდარტი. 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება განხორციელდება მხოლოდ 
შესაბამისი რაიონის გამგეობის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე და 
აღნიშნული შუამდგომლობის წარმოდგენის შემთხვევაში გამგეობის მიერ წარმოდგენილ 
უნდა იყოს მთელი რიგი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია, მათ შორის, სსიპ – ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს, ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ ან სხვა აკრედიტირებული ექსპერტიზის ორგანოს მიერ 
გაცემული შესაბამისი დასკვნა, რომლითაც დადგენილი იქნება ავარიული სახლის 
ავარიულობის ხარისხი, ასევე, ინფორმაცია ავარიულ სახლში განთავსებული ფართის 
მესაკუთრის დროებითი საცხოვრებლით ან/და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფის 
შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში . 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 
აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში შედის მითითებული ცვლილებები. 

 
  



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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