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განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2019 წლის 15 მარტის �39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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:	01-01230253881
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	 „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	 პროექტს,	 რომელიც	 მოწონებულია	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2023	წლის	25	იანვრის	N	23.77.93	განკარგულებით.

გთხოვთ,	საკითხი	განიხილოთ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	მორიგ	სხდომაზე.

დანართი:5	(ხუთი)	ფურცელი.

1.	 „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	 მოწონების
შესახებ’’	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	 2023	 წლის	 25	 იანვრის	 N	 23.77.93
განკარგულება;

2.	 „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	პროექტი;

3.	 „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;

4.	თბილისის	შემდეგი	რიგის	ქალაქგეგმარებითი	არეალების	რუკა	(დანართი	№1.11).

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  № 

2023 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 მე-4 პუნქტის 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: 

პირველი მუხლის 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 

 

 

 

 

 

 



„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: 

 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

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

ცვლილება ეხება „შემდეგი რიგის ვაზისუბნის საქალაქო პარკი“-ს არეალს. 

               ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის 

დასახლება, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ 01.17.07.031.059 და 01.17.07.031.069 

საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებას და მის მიმდებარე სივრცეზე ქალაქ 

თბილისის ინტერაქტიული რუკის მონაცემების შესაბამისად ვრცელდება სარეკრეაციო საპარკო 

არეალი. ვინაიდან, აღნიშნულ ტერიტორიაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს არ აქვს დაგეგმილი 

პარკის მოწყობა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ქონების მართვის სააგენტოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N61-01223561293 წერილით, მოთხოვნილ იქნა 

ტერიტორიაზე გავრცელებული საპარკო არეალის  დაკორექტირება/მოხსნა. 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს  დაცვის საქალაქო სამსახური, 2022 

წლის 13 დეკემბრის  N18-01223472806 წერილის შესაბამისად, თანახმაა საპროექტო არეალზე (ს/კ: 

01.17.07.031.069 და მიმდებარედ) მოიხსნას სარეკრეაციო საპარკო არეალი. 

 ზემოაღნიშნულის შესაბამისად, წარმოდგენილი წერილების საფუძველზე, მიზანშეწონილია 

განხორციელდეს „შემდეგი რიგის ვაზისუბნის საქალაქო პარკი“-ს არეალის საზღვრების კორექტირება. 

   

              ბ) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებული საფინანსო- ეკონომიკური გაანგარიშება: 

 
დადგენილების ამოქმედებისთვის საბიუჯეტო სახსრები საჭირო არ არის. 

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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damkveTi:
Tbilisis municipalitetis meriis ssip. arqiteqturis samsaxuri

Semsrulebeli:
aaip. siTi instituti saqarTvelo

Tbilisis Semdegi rigis qalaqgegmarebiTi
arealebis ruka (danarTi 1.11)

2017 w. ruka damzadebulia 2016 wlis kvleviT monacemebze dayrdnobiT

proeqti:
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arCil barbaqaZe
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sainformacio portali:
www.City.Kvira.ge
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