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დადგენილება № 

 

2022 წლის ----                                ქ. თბილისი 

 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1 

 შეტანილ იქნეს ცვლილება „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  

წლის  15 მარტის №39-18  დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 

20/03/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 330090020.35.101.016587) და დადგენილების: 

 ა) პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტით დამტკიცებული  „დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილი – რუკა“ (დანართი №1) 

ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით; 

 ბ) პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ლ’’ ქვეპუნქტით დამტკიცებული 

,,თბილისის შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკა’’ (დანართი №1.11) 

ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.  

 

მუხლი 2 

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            გიორგი ტყემალაძე 
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„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

 განმარტებითი ბარათი 

 

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

(შემდგომში-პროექტი) მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი 

დამახასიათებელი ნიშნები:  

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განიხილავს „დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით 

დამტკიცებულ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ცვლილებას, რომელიც 

განპირობებულია შემდეგი მიზეზებით: 

  წარმოდგენილი პროექტით ცვლილება ხორციელდება მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმით დამტკიცებულ  „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გრაფიკული ნაწილი – რუკასა“ (დანართი №1) და ,,თბილისის 

შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკაში’’ (დანართი №1.11). კერძოდ, 

დიდი დიღმის III-IV მ/რ-ის სამხრეთ ტერიტორიაზე განსაზღვრულ 

ქალაქგეგმარებით ,,A’’ არეალში.  

 იმავე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დანართი N2-ის 72-ე მუხლის 

მე-4 პუნქტის ,,ბ.ა’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დანართი 1.11-ით (შემდეგი  რიგის 

ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკა) განსაზღვრულ „A“ არეალზე  სამშენებლოდ 

განვითარება დასაშვებია განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში; 

 გრაფიკული დანართით წარმოდგენილ კონტურში უკვე განხორციელდა 

განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცება. შესაბამისად, შემდეგი რიგის 

არეალის დაწესების მიზნები შესრულებულია და წარმოდგენილი არეალი მოიხსნება 

დიდი დიღმის III-IV მ/რ-ის სამხრეთ ტერიტორიაზე განსაზღვრულ 

ქალაქგეგმარებითი ,,A’’ არეალის რუკიდან. 

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას, 

არ მოახდენს გავლენას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე. 

გ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც 

გამოიწვევს პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 

მდგომარეობაზე. 

დ) პროექტის ავტორ(ებ)ი: 

 პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

ე) პროექტის წარმდგენი: 

  პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 



შემდეგი რიგის გრგ  A არეალი არსებული მდგომარეობით შემდეგი რიგის გრგ  A არეალი მოთხოვნილი ვერსია

დიღმის ჭალების შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალი

გენგეგმის ძირითადი გრაფიკული ნაწილი რუკა (დანართი 1)

თბილისის შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკა (დანართი 1.11)


