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„ქალაქ	 თბილისის	 „მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 19	 ივლისის	 #2-1	 დადგენილებით
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თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 განსახილველად	 წარმოგიდგენთ	 „ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტში	 დასახლებული	 ტერიტორიის	 დასუფთავებისათვის	 მოსაკრებლის	 შემოღების,
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დამტკიცების	შესახებ”	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2014	წლის	12	დეკემბრის	№17-46
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება № 

  
2022 წლის __                                                                       ქ. თბილისი 

 
„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების 
მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 
 
 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 93-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის, ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 
პირველი პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 
მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1  

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 
მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების 
მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში (სსმ, 
ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 16/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 010260040.35.101.016054) 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების მე-3 პუნქტით დამტკიცებული „დაგვა-
დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ნარჩენების განკარგვის წესის” (დანართი 3): 

ა) მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5.  თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინის/სახლის მესაკუთრე (გარდა 
ინდივიდუალური მეწარმისა) ვალდებულია, რეგისტრაცია გაუკეთოს მის საკუთრებაზე 
მცხოვრები პირების რაოდენობასა და რაოდენობის ცვლილებას. ასევე, მესაკუთრე 
ფიზიკური პირი, რომლის საკუთრებაშიც წარმოიქმნება ნარჩენი, ვალდებულია, 



წარმომქმნელთა რაოდენობის ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ ან/და არაუმეტეს 30 
კალენდარული დღისა აცნობოს მოსაკრებლების გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ 
სამსახურს ან ოპერატორს, რომელიც გავლენას მოახდენს გადასახდელი მოსაკრებლის 
გაანგარიშებაზე. დარიცხული მოსაკრებლის გაანგარიშების დაკორექტირება შეიძლება 
განხორციელდეს, შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან არაუმეტეს, გასული 36 თვის 
პერიოდზე.“ 

ბ) მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „6. დაუშვებელია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ სათავსში, განთავსდეს 
სამშენებლო ნარჩენები; მიწა; ქვები; ისეთი სახის ნარჩენები, რომელთა შეგროვება ნარჩენების 
სათავსში მათი სახეობისა და მდგომარეობის მიხედვით არ ხერხდება; ნარჩენები, რომლებიც 
განსაკუთრებულ მეთვალყურეობას საჭიროებს განადგურებისას; ფეთქებადი ნარჩენები, 
თხევადი, ტოქსიკური და გაზის შემცველი ნივთიერებები; ნარჩენები, რომელთაც შეუძლიათ 
სათავსის ან შეგროვების სისტემის დაზიანება; დიდგაბარიტიანი ნარჩენები(მათ შორის, 
მუყაოს ყუთები და სხვა მსგავსი შესაფუთი მასალა, რომელიც არ არის დაკეცილ ან დაშლილ 
მდგომარეობაში); ნარჩენები, რომლებიც წარმოადგენს საშიშროებას ჩატვირთვისა და 
ნარჩენების გადამუშავებაზე მომუშავე პერსონალისათვის, ნაგავმზიდი მანქანისათვის, ასევე, 
სხვა ნარჩენები, რომლებიც არ განეკუთვნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ასეთი სახის 
ნარჩენების შეგროვება უნდა მოხდეს სპეციალურად ამ მიზნისათვის გამოყოფილ ნარჩენების 
შესაგროვებელ სათავსებში ან მათი განთავსებისათვის ნებადართულ ადგილას, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში.“ 

 
მუხლი 2 
 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                  გიორგი ტყემალაძე 

 

 

 

 
 
 
 
 



„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 
მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების 
მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის 
 განმარტებითი ბარათი 

 
 

ა) საკრებულოს დადგენილების პროექტის მიღების მიზეზი: 
 
წარმოდგენილი განკარგულების პროექტით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობა იწონებს „„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-
დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების 
შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტს. ცვლილება განპირობებულია შემდეგი მიზეზებით:  

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 
დადგენილებით დამტკიცებული „დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის 
შერჩევის და ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების 
განკარგვის წესის“ (დანართი 3) (შემდგომში - წესი)  მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტი, კრძალავს 
კონკრეტულ ნარჩენთა განთავსებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სათავსებში. მე-6 პუნქტში 
გათვალისწინებულია „დიდგაბარიტიანი ნარჩენები“, მოცემული გულისხმობს, ასევე იმ 
ტიპის საყოფაცხოვრებო ნარჩენს, რომელიც იწვევს, სათავსების  შეუსაბამო გადავსებას, 
ვინაიდან ცარიელმა ყუთებმა დაუშლელ (დაუკეცავ) მდგომარეობაში შეიძლება მოახდინოს,  
სათავსების იმგვარი  გადავსება, როდესაც სათავსი რეალურად ცარიელია, ხოლო 
დასუფთავების მანქანა, იძულებულია, ხშირად მივიდეს ნარჩენების სათავსის დასაცლელად, 
რაც წარმოშობს შეუსაბამოდ მაღალ ხარჯებს. 

აღნიშნული, წარმოადგენს არსებითად პრობლემატურ საკითხს, განსაკუთრებით თუ 
გავითვალისწინებთ, დედაქალაქში ავტომობილების მოძრაობის ინტენსივობას და ხშირ 
საცობებს.   

ასევე, წესის მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, თბილისის ტერიტორიაზე 
მდებარე საცხოვრებელი ბინის/სახლის მესაკუთრე (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა), 
ვალდებულია რეგისტრაცია გაუკეთოს მის საკუთრებაზე მცხოვრები პირების რაოდენობასა 
და რაოდენობის ცვლილებას და აღნიშნული ცვლილების შესაბამისად ხდება მოსაკრებლის 
გაანგარიშების დაკორექტირება. პუნქტის არსებული ფორმულირება პასუხისმგებელ 
სამსახურს ავალდებულებს ცნობის წარდგენიდან განუსაზღვრელი ვადით მოახდინოს 
მოსაკრებლის გაანგარიშების დაკორექტირება, რაც თავის მხრივ არაერთ სირთულესთან თუ 
გაუთვალისწინებელ ხარჯთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად, მოცემულ პუნქტში შესატანი 
ცვლილებით, დაკორექტირება შეიძლება განხორციელდეს, შესაბამისი განცხადების 
წარდგენიდან არაუმეტეს, გასული 36 თვის პერიოდზე. 



ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დადგენილების პროექტით, წესის  მე-4 მუხლის მე-
5 პუნქტი და მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდება ახალი რედაქციით, რის გამოც 
შესაძლებელი გახდება, პრევენცია მოხდეს შეუსაბამოდ დიდი ხარჯების გაწევის და 
სათავსების დაზიანებისა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს, ნარჩენების შეგროვების 
მენეჯმენტის ეფექტურ განხორციელებას და დადებითად იმოქმედებს, მუნიციპალიტეტის 
მაცხოვრებელთა, ცნობიერების ამაღლებაზე ნარჩენების მართებული ექსპლუატაცია, 
განთავსების კუთხით. 
  
 

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. 
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