




























წერილის	ნომერი:03-031907469		
თარიღი:	15/03/2019

ადრესატიადრესატი:	

ელენე	დუმბაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული
(აპარატი)-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(აპარატის	უფროსი)

დასკვნადასკვნა

(საკრებულოსსაკრებულოს	ბიუროსბიუროს	სხდომაზესხდომაზე	წარსადგენადწარსადგენად)

„დედაქალაქისდედაქალაქის	მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	გენერალურიგენერალური	გეგმისგეგმის	დამტკიცებისდამტკიცების
შესახებშესახებ“	ქალაქქალაქ	თბილისისთბილისის	მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	საკრებულოსსაკრებულოს	დადგენილებისდადგენილების

პროექტისპროექტის	თაობაზეთაობაზე

(06.	03.	2019;	N12-031906554-03)

აღწერილობითიაღწერილობითი	ნაწილინაწილი

მ/წლის	 6	 მარტს	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 წარმოადგინა	 „დედაქალაქის
მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტი.

წარმოდგენილი	 დადგენილების	 პროექტის	 თანახმად,	 მტკიცდებამტკიცდება
დედაქალაქისდედაქალაქის	 მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	 გენერალურიგენერალური	 გეგმაგეგმა,	 რაც	 გამოიწვევს
,,დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლისწლის	 30
დეკემბრისდეკემბრის	N20-105	დადგენილებისდადგენილების	ძალადაკარგულადძალადაკარგულად	გამოცხადებასგამოცხადებას.

აღსანიშნავია,	რომ	სსიპ	-	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	არქიტექტურის
სამსახურსა	და	 ა(ა)იპ	 „სითი	 ინსტიტუტი	 საქართველოს“	 შორის	 2015	 წლის	 15
ოქტომბერს	 გაფორმდა	 სახელმწიფო	 შესყიდვების	 შესახებ	 N020
ხელშეკრულება,	 რომელიც	 ითვალისწინებდა	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 საპროექტო
მომსახურების	 შესყიდვას.	 ხოლო,	 დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის
გენერალური	 გეგმის	 პროექტი,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	წარედგინა	2018	წლისწლის	 5	ივლისსივლისს	 N12-03181862-03	წერილით,	რაზეც
ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 მხრიდანმხრიდან	 ქალაქქალაქ
თბილისისთბილისის	მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	მერიასმერიას	წარედგინაწარედგინა	შესაბამისიშესაბამისი	შენიშვნებიშენიშვნები.

წარმოდგენილი,	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2019	წლისწლის	6
მარტისმარტის	 N19.243.355	 განკარგულებიდან	 ირკვევა,	 რომ	 2018	 წლისწლის	 13	 ნოემბერსნოემბერს
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერის	N01-01183173849	მიმართვით	ქალაქქალაქ



თბილისისთბილისის	 მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 წარედგინაწარედგინა	 ზემოაღნიშნული
ხელშეკრულების	 ფარგლებში	 შესრულებული,	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	 2018	 წლისწლის	 1	 ნოემბრისნოემბრის	 N18.891.1290
განკარგულებითგანკარგულებით	 მოწონებულიმოწონებული	 მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	 გენერალურიგენერალური	 გეგმისგეგმის
განახლებულიგანახლებული	 პროექტიპროექტი.	 ხსენებულ	 პროექტთან	 დაკავშირებით,	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 21	 თებერვლის	 N03-
0319052185	 მიმართვით,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 კვლავ
წარედგინაწარედგინა	 შენიშვნებიშენიშვნები,	 რომლითაც	 მიზანშეწონილად	 იქნა	 მიჩნეული	 ქქ.
თბილისისთბილისის	 მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოშისაკრებულოში	 წარმოდგენილიწარმოდგენილი	 ყოფილიყოყოფილიყო
დედაქალაქისდედაქალაქის	 მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	 გენერალურიგენერალური	 გეგმისგეგმის	 განახლებულიგანახლებული
პროექტიპროექტი	ააიპ	 „სითი	ინსტიტუტი	საქართველოსთან“	შეთანხმებით	და	ასევე,
ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და
განაშენიანების	რეგულირების	წესებში	ცვლილებები.

წარმოდგენილი	განმარტებითი	ბარათის	თანახმად,	დედაქალაქის	სივრცით-
ტერიტორიული	განვითარების	მართვის	ძირითადი	დოკუმენტი	„ქ.	თბილისის
პერსპექტიული	 განვითარების	 გენერალური	 გეგმის“	 სახით,	 დამტკიცებულ
იქნა	 ქალაქ	 თბილისის	 საკრებულოს	 2009	 წლის	 05	 ივნისის	 N6-17
გადაწყვეტილებით.	 კანონმდებლობაში	 განხორციელებული	 ცვლილებების
შესაბამისად,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 -	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსი“	165-ე	მუხლის	მე-4	პუნქტის	გათვალისწინებით,
ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 30	 დეკემბრის
N20-105	 დადგენილების	 საფუძველზე	 აღნიშნული	 დოკუმენტი	 დამტკიცდა,
როგორც	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმა“.
დოკუმენტი,	 რომელიც	 გერმანიის	 ტექნიკური	 თანამშრომლობის
საზოგადოება	 GTZ-ის	 და	 ქალაქ	 თბილისის	 მერიის
ურთიერთთანამშრომლობის	 მემორანდუმისა	 და	 შესაბამისი	 საპროექტო
დავალების	 საფუძველზე	 დამუშავდა,	 ითვალისწინებდა	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 ოპერატიული
ეტაპის	 -	 „მიწათსარგებლობის	 (ოპერატიული)	 გენერალური	 გეგმის“
დამუშავებას	 მისი	 შემდგომი	 სრულყოფის	 აუცილებელი	 პირობით,	 რაც	 არ
შესრულებულა.	 მეტიც,	 მიწათსარგებლობის	 გეგმის	 ოპერატიული	 ეტაპის
დოკუმენტში	ფიქსირებული	 მთელი	რიგი	რეკომენდაციები	და	 მოსაზრებები
პრაქტიკულად	 არ	 იქნა	 გათვალისწინებული	 „ქ.	 თბილისის	 პერსპექტიული
განვითარების	გენერალური	გეგმის“	მოქმედების	პერიოდში.

განმარტებითი	 ბარათის	 მიხედვით,	 „სივრცითი	 მოწყობისა	 და
ქალაქთმშენებლობის	 საფუძვლების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 25-ე
მუხლის	 მე-6	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 დღის	 წესრიგში	 დადგა	 მისი	 სისტემური
რევიზიისა	განახლების	საკითხი.	აღნიშნული	გარემოებებიდან	გამომდინარე,
2017	 წლის	 03	თებერვალს	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ
გამოსცა	 N12	 განკარგულება	 „თვითმმართველ	 ქალაქ	 თბილისის
მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 შემუშავებაზე	 გეგმარებითი
დავალების	 დამტკიცების	 შესახებ“,	 რომლის	 საფუძველზეც	 მომზადდა
„დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	დადგენილების
პროექტი.

განმარტებითი	 ბარათის	 მიხედვით,	 მოქმედი	 დედაქალაქის



მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	აქტუალური	გადაწყვეტები	შეივსო
მრავალი	 პრინციპული	 მიდგომით,	 რაც	 საბოლოო	 ჯამში	 უზრუნველყოფს
ქალაქის	 მდგრადი	 განვითარებისათვის	 აუცილებელ	 წინაპირობებს.
დოკუმენტი,	მიიჩნევს	რა	პრიორიტეტულად	მდგრად	ურბანულ	განვითარებას
მიზნად	 ისახავს	 ინკლუზიური,	 უსაფრთხო	 და	 მედეგი	 საქალაქო	 სივრცის
შექმნას.	 მწვანე	 ქალაქის,	 კომპაქტურობისა	და	 კარგად	 შეკავშირებულობის
კონცეპტუალური	 მიმართულებების	 რეალიზებით,	 იქმნება	 თბილისის
განვითარების	 მკაფიო	 სტრატეგია,	 რომლის	 შესრულებით	 შესაძლებელია
ქალაქის	 წინაშე	 არსებული	 ურბანული	 პრობლემების	 ეტაპობრივი
აღმოფხვრა.	პროექტი	დაგეგმარების	ამოსავალ	პრინციპად	ითვალისწინებს
ქალაქის	 არსებული	 ურბანული	 სტრუქტურის,	 თბილისის	 ინდივიდუალობის,
მისი	 ისტორიული,	 კულტურული	 და	 ბუნებრივი	 ფასეულობების,
მრავალფეროვნებისა	 და	 იდენტობის	 დაცვასა	 და	 წარმოჩენას.
კომპაქტურობის	 საყოველთაოდ	 აღიარებულ	 პრინციპის	 ფარგლებში,
დაუსახლებელი	 ტერიტორიების	 ათვისებასთან	 შედარებით,	 უპირატესობა
მიენიჭა	განაშენიანებული	ტერიტორიების	განახლებასა	და	ინტენსიფიკაციას.
წინდახედულობის	 პრინციპით,	 შექმნილია	 საფუძველი	 იმ	 პოტენციური
საფრთხეების	 თავიდან	 ასაცილებლად,	 რომლებიც,	 არსებული
განაშენიანების	განვითარებისა	და	რეკონსტრუქციის	პირობებში,	თან	ახლავს
განაშენიანების	 ინტენსივობის	 ზრდას.	 სუბსიდიარობის	 პრინციპის
გათვალისწინებით,	შექმნილია	განსახლების	მოქნილი,	დეცენტრალიზებული
და	 პოლიცენტრული	 სტრუქტურა	 და	 გათვალისწინებულია	 ამ	 სისტემაში
საქალაქო	მნიშვნელობის	მრავალფუნქციური	საზოგადოებრივი	ცენტრებისა
და	 ზონების	 შექმნა,	 ასევე,	 არსებულთა	 განვითარება.	 ჩარევის	 შედეგების
მინიმიზაციის	 პრინციპის	 საფუძველზე,	 გეგმარებითი	 გადაწყვეტებით
დაცულია	 არსებული	 მწვანე	 ნარგავების	 სისტემა,	 საზოგადოებრივი
სივრცეები,	 ჩამოყალიბებული	 განაშენიანების	 სივრცით-გეგმარებითი
თავისებურებები,	 განაშენიანებული	 გარემოს	 გამართული	 ფუნქციონირება
(საინჟინრო,	სატრანსპორტო,	სოციალური	ინფრასტრუქტურის	მდგომარეობა,
არსებული	განაშენიანების	ქალაქთმშენებლობითი	ღირებულება).

განმარტებითი	 ბარათის	 თანახმად,	 დედაქალაქის	 ტერიტორიული
განვითარების	 უმთავრეს	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს	 არსებული
განაშენიანებული	 ტერიტორიების	 განვითარება	 -	 ინტენსიური	 მოდელი
ექსტენსიურის	 ნაცვლად.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 პროექტის
გადაწყვეტებით	 დასახულია	 ტერიტორიების	 ბალანსირებული	 და
რეკონსტრუქციაზე	 ორიენტირებული	 განვითარება.	 ასევე	 პრიორიტეტულია
ქალაქის	ცენტრალური	ნაწილის	ისტორიულად	ჩამოყალიბებული	ხასიათისა
და	 თავისებურებების	 შენარჩუნება	 და	 აღდგენა,	 მისი	 კულტურული,
საზოგადოებრივი	და	წარმომადგენლობითი	ფუნქციის	განვითარება.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიხედვით,	 ქალაქის	 თანაბარი
განვითარებისთვის	 განისაზღვრა	 თბილისის	 სხვადასხვა	 უბანში
პოლიცენტრული	არეალები.	ამასთან,	შემოთავაზებულია	სარეკონსტრუქციო
არეალების	 განახლება	 და	 ყოფილი	 სამრეწველო/კომერციული
ტერიტორიების	 („ბრაუნფილდები“)	 კონვერსია.	 შეზღუდვების	 საშუალებით
უზრუნველყოფილია	 ბუნებრივ	 და	 ტექნოგენურ	 ზემოქმედებას
დაქვემდებარებული	 ტერიტორიების	დაცვა,	 ეკოლოგიური	და	 სანიტარიულ-
ჰიგიენური	უსაფრთხოება.	ხელშეწყობილია	ახალი	მწვანე	არეალების	შექმნა,



რითაც	 არსებულ	 მონაცემთან	 შედარებით	 უნდა	 გასამმაგდეს	 ერთ	 სულ
მოსახლეზე	 გამწვანების	 წილი.	 პროექტის	 კონცეპტუალური	 გადაწყვეტით
უზრუნველყოფილია	 ქალაქისა	და	 მდინარის	 კავშირის,	 აგრეთვე	 არსებული
ხეობების	ეკოსისტემის	რეაბილიტაციის	ხარჯზე	უწყვეტი,	მტკვრის	ხეობიდან
განშტოებული	ერთიანი	მწვანე	სისტემის	აღდგენა.

წარმოდგენილი	დადგენილების	პროექტის	პირველი	მუხლით	მტკიცდებამტკიცდება:

ა)	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 გრაფიკული
ნაწილი	-	რუკა“	(დანართი	N1)	მისი	შემადგენელი	შემდეგი	ნაწილებით:

ა.	ა)	თბილისის	ისტორიული	ნაწილის	დამცავი	ზონების	რუკა	(დანართი	N1.1);

ა.	 ბ)	 თბილისის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 ბუნებრივი	 აირით	 მომარაგების
ძირითადი	ქსელების	რუკა	(დანართი	N1.2);

ა.	გ)	თბილისის	ტერიტორიაზე	არსებული	ელექტრომომარაგების	ძირითადი
ქსელების	რუკა	(დანართი	N1.3);

ა.	დ)	თბილისის	ტერიტორიაზე	არსებული	წყალსადენის	ძირითადი	ქსელების
რუკა	(დანართი	N1.4);

ა.	ე)	თბილისის	ინტერნეტ	ქსელი	(დანართი	N1.5);

ა.	 ვ)	 თბილისის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სადრენაჟო	 ინფრასტრუქტურის
რუკა	(დანართი	N1.6);

ა.	ზ)	თბილისის	ტერიტორიაზე	არსებული	წყალარინების	ინფრასტრუქტურის
რუკა	(დანართი	N1.7);

ა.	თ)	თბილისის	გამწვანებული	ტერიტორიების	რუკა	(დანართი	N1.8);

ა.	ი)	საშიში	გეოდინამიკური	პროცესების	მიხედვით	თბილისის	დარაიონების
რუკა	(დანართი	N1.9);

ა.	 კ)	 თბილისის	 ტერიტორიულ-სტრუქტურული	 ზონირების	 რუკა	 (დანართი
N1.10);

ა.ლ)	 თბილისის	 შემდეგი	 რიგის	 ქალაქგეგმარებითი	 არეალების	 რუკა
(დანართი	N1.11);

ბ)	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 ტექსტური
ნაწილი“	(დანართი	N2);

გ)	 ”საბალანსო	 მაჩვენებელთა	 ცვლილების	 აღწერა-დასაბუთება”	 (დანართი
N3);

დ)	„შემდეგი	რიგის	ქალაქგეგმარებითი	არელების	პროგრამა“	(დანართი	N4);

ე)	,,სამოქმედო	გეგმა“	(დანართი	N5);

ვ)	 ,,რეკომენდაციები	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის
იმპლემენტაციის	 პროცესში	 ცალკეული	 მიწის	 ნაკვეთების	 მესაკუთრეების



კერძო	 ინტერესების	 საჯარო	 ინტერესებთან	 დაპირისპირებისას	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 გადაწყვეტილების	 მიღებისთვის“
(დანართი	N6).

განმარტებითი	 ბარათის	 მიხედვით,	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს
ბიუჯეტიდან	 აუცილებელი	 ხარჯების	 გამოყოფას,	 არ	 მოახდენს	 გავლენას
ბიუჯეტის	საშემოსავლო	და	ხარჯვით	ნაწილზე.	ასევე,	პროექტით	დადგენილი
არ	 არის	 გადასახადი,	 მოსაკრებელი	 ან	 სხვა	 სახის	 გადასახდელი	 და	 არ
წარმოშობს	სახელმწიფოს	ახალ	ფინანსურ	ვალდებულებებს.

სამოტივაციოსამოტივაციო	ნაწილინაწილი

იურიდიულ	 საკითხთა	და	 ადამიანის	 უფლებათა	დაცვის	 კომისია	 მ/წლის	 15
მარტის	 სხდომაზე	 დადგენილების	 პროექტის	 შესწავლისა	 და
სამართლებრივი	 საფუძვლების	 შემოწმების	 შედეგად	 აღნიშნავს,	 რომ
სასურველია	 დადგენილებისდადგენილების	 პროექტისპროექტის	 პრეამბულაშიპრეამბულაში	 სამართლებრივსამართლებრივ
საფუძვლადსაფუძვლად	ასევეასევე	მიეთითოსმიეთითოს:

§	საქართველოსსაქართველოს	ორგანულიორგანული	 კანონისკანონის	 ,,ადგილობრივიადგილობრივი	თვითმმართველობისთვითმმართველობის
კოდექსიკოდექსი“	61-ეე	მუხლისმუხლის	მემე-2	პუნქტიპუნქტი,	რომლის	მიხედვით,	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ნორმატიული	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტია
საკრებულოს	დადგენილება.

§	 ასევე,	 ამავე	 კოდექსის	 64-ეე	 მუხლისმუხლის	 ,,აა“	 ქვეპუნქტიქვეპუნქტი,	 რომლის	 თანახმადაც,
თბილისის	 საკუთარ	 უფლებამოსილებებს	 განეკუთვნება	 ამ	 კანონის	 მე-16
მუხლით	გათვალისწინებული	უფლებამოსილებები.

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	 მემე-16	 მუხლისმუხლის	 მემე-2	 პუნქტისპუნქტის	 ,,ეე“	 ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	 შესაბამისად,
მუნიციპალიტეტის	 საკუთარ	 უფლებამოსილებებს	 მიეკუთვნება
მუნიციპალიტეტის	სივრცით-ტერიტორიული	დაგეგმვა	და	შესაბამის	სფეროში
ნორმებისა	და	წესების	განსაზღვრა;	ქალაქთმშენებლობითი	დოკუმენტაციის,
მათ	 შორის,	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის,	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმის,	 დასახლებათა	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და
განაშენიანების	რეგულირების	წესების,	დამტკიცება.

ამავე	 კოდექსის	 68-ეე	 მუხლისმუხლის	 პირველიპირველი	 პუნქტისპუნქტის	 ,,კკ“	 ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	 თანახმად,
თბილისის	 საკრებულოს	 უფლებამოსილებას,	 ამ	 კანონით
გათვალისწინებული	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 უფლებამოსილების
გარდა,	 აგრეთვე	 განეკუთვნება	 ამ	 კანონით	 მე-16,	 მე-17	 და	 64-ე	 მუხლებით
გათვალისწინებული	 უფლებამოსილებების	 განხორციელებასთან
დაკავშირებით	გადაწყვეტილებების	მიღება.

,,სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ქალაქთმშენებლობითი	 საფუძვლების	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონის	 21-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-3	 პუნქტისპუნქტის	 მიხედვით,
მუნიციპალიტეტის	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმვის	 დოკუმენტებს
ამტკიცებს	 მუნიციპალიტეტის	 წარმომადგენლობითი	 ორგანო	 იმავე
მუნიციპალიტეტის	 აღმასრულებელი	 ორგანოს	 წარდგენით	 და	 დაგეგმვის
უფლებამოსილების	მქონე	საქართველოს	აღმასრულებელი	ხელისუფლების
შესაბამის	უწყებასთან	შეთანხმების	საფუძველზე.

ამავე	 კანონის	 25-ეე	 მუხლისმუხლის	 31	 პუნქტისპუნქტის	 მიხედვით,	 დასახლების
მიწათსარგებლობის	 გენერალურ	 გეგმას	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 აღმასრულებელი	 ორგანოს	 წარდგინებით	 ამტკიცებს
საკრებულო.

,,ნორმატიული	 აქტების	 შესახებ“	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 25-ეე
მუხლისმუხლის	 პირველიპირველი	 პუნქტისპუნქტის	 ,,ბბ“	 ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	თანახმად,	 ნორმატიული	 აქტი	 ან



მისი	 ნაწილი	 ძალას	 კარგავს,	 თუ	 მიღებულია	 (გამოცემულია)	 ნორმატიული
აქტი,	რომელიც	მას	ძალადაკარგულად	აცხადებს.

კომისიაკომისია	 ასევეასევე,	 აღნიშნავსაღნიშნავს,	 რომრომ	 გააჩნიაგააჩნია	 შენიშვნებიშენიშვნები/მოსაზრებებიმოსაზრებები
წარმოდგენილწარმოდგენილ	 დედაქალაქისდედაქალაქის	 მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	 გენერალურგენერალურ	 გეგმასთანგეგმასთან
დაკავშირებითდაკავშირებით,	კერძოდკერძოდ:

§	 (მუხლიმუხლი	 2.	 გეგმარებითიგეგმარებითი	 პრინციპებიპრინციპები	 დადა	 საფუძვლებისაფუძვლები)	 სასურველია,	 მემე-2
მუხლისმუხლის	მემე-3	პუნქტშიპუნქტში	„მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის“	ნაცვლად,
მიეთითოს	-	„დედაქალაქისდედაქალაქის	მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	გენერალურიგენერალური	გეგმაგეგმა“;

§	ამავე	მუხლის	მე-11	პუნქტში	მოხსენიებულია	„დასახლებათადასახლებათა	ტერიტორიებისტერიტორიების
გამოყენებისაგამოყენებისა	 დადა	 განაშენიანებისგანაშენიანების	 ძირითადიძირითადი	 დებულებებიდებულებები,“	 სასურველია,
სრულყოფილად	 იქნას	 მითითებული,	 „ტექნიკური	 რეგლამენტის	 -
დასახლებათა	 ტერიტორიების	 გამოყენებისა	 და	 განაშენიანების
რეგულირების	 ძირითადი	 დებულებების	 დამტკიცების	 თაობაზე“
საქართველოს	 მთავრობის	 2014	 წლის	 15	 იანვრის	 N59	 დადგენილებით
დამტკიცებული	ტექნიკური	რეგლამენტი	 -	 „დასახლებათა	ტერიტორიების
გამოყენებისა	და	განაშენიანების	რეგულირების	ძირითადი	დებულებები.“

§	 21-ეე	 პუნქტშიპუნქტში,	 „...შემდეგიშემდეგი	 ქალაქგეგმარებითიქალაქგეგმარებითი...“	 ნაცვლადნაცვლად,	 უნდაუნდა	 მიეთითოსმიეთითოს:
„თანმდევითანმდევი	ქალაქგეგმარებითიქალაქგეგმარებითი“;

§	პროექტის	მემე-14,	მემე-15,	მემე-16,	მემე-18,	მემე-19	და	21-ეე	მუხლებიდანმუხლებიდან	ამოღებულ	უნდა
იქნას	სიტყვა	-	„კერძოკერძო“;

§	 25-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-7	 პუნქტისპუნქტის	 ფორმულირება	 შეუსაბამოა	 „კულტურული
მემკვიდრეობის	 შესახებ’’	 საქართველოს	 კანონთან,	 შესაბამისად,
მიზანშეწონილიამიზანშეწონილია	ამოღებულამოღებულ	იქნასიქნას;

§	 ასევე,	 სასურველია	 26-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-2	 პუნქტისპუნქტის	 ,,ბბ“	 ,,გგ“	 დადა	 ,,ეე“	 ქვეპუნქტების
ფორმულირებები	შეიცვალოს	და	ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს	შემდეგიშემდეგი	რედაქციითრედაქციით:

Ø	 ,,ბბ)	 ,,წყალდაცვითი	 ზოლის	 შესახებ	 ტექნიკური	 რეგლამენტის	 თაობაზე“
საქართველოს	მთავრობის	2013	წლის	31	დეკემბრის	N440	დადგენილება“;

Ø	 ,,გგ)	გარემოს	ხარისხობრივი	მდგომარეობის	ნორმების	დამტკიცების	შესახებ“
საქართველოს	 შრომის,	 ჯანმრთელობის	და	 სოციალური	დაცვის	 მინისტრის
2001	წლის	 16	აგვისტოს	 N297/ნ	ბრძანებითბრძანებით	დამტკიცებულიდამტკიცებული	 ,,წყალმომარაგების
წყაროებისა	 და	 სასმელ-სამეურნეო	 დანიშნულების	 წყალსადენების
სანიტარიული	დაცვის	ზონები“	(დანართი	5)“;

Ø	 ,,ეე)	 ,,ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტში	 სასაფლაოების	 მოწყობისა	 და	 მოვლა-
პატრონობის	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 30	 დეკემბრის	 N20-103
დადგენილება.“

§	 აგრეთვე,	 პროექტის	 32-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-2	 პუნქტშიპუნქტში	 მოხსენიებულია	 ,,ქალაქ
თბილისის	 საზღვრებში	 და	 მიმდებარე	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 მწვანე
ნარგავებისა	 და	 სახელმწიფო	 ტყის	 ფონდის	 განსაკუთრებული	 დაცვის
შესახებ“	საქართველოს	კანონის	21-ეე	მუხლიმუხლი,	აღსანიშნავია,	რომ	ხსენებულხსენებულ
კანონშიკანონში	 21-ეე	მუხლიმუხლი	არარ	არსებობსარსებობს,	სავარაუდოდსავარაუდოდ	წარმოდგენილწარმოდგენილ	ვერსიაშივერსიაში



იგულისხმებაიგულისხმება	მემე-2	პრიმაპრიმა	მუხლიმუხლი;

§	 მე-4	 თავში,	 33-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-4	 პუნქტშიპუნქტში,	 სასურველია	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 N14-39	 დადგენილებით	 დამტკიცებული
წესები	 სრულყოფილად	 იქნას	 მითითებული,	 აღნიშნული	 დადგენილების
ნომრის,	მიღების	თარიღისა	და	შესაბამისი	სათაურის	დამატებით;

§	 პროექტის	 74-ეე	 მუხლთანმუხლთან	 დაკავშირებით	 კომისიას	 გააჩნია	 შემდეგი
მოსაზრება:

1.	 პირველიპირველი	 პუნქტიპუნქტი,	 რომელიც	 განსაზღვრავს	 მხოლოდ	 2018	 წლისწლის	 1
იანვარიდანიანვარიდან	მიწათსარგებლობისმიწათსარგებლობის	გენერალურიგენერალური	გეგმისგეგმის	ძალაშიძალაში	შესვლამდეშესვლამდე,
ობიექტებისთვის	 გარკვეული	 ნებართვის	 (მშენებლობის	 ნებართვა/
წერილობითი	 დასტური)	 გაცემის	 დროს	 მოქმედი	 მიწათსარგებლობის
გენერალური	 გეგმით	 განსაზღვრული	 რეგულირების	 გავრცელების
შესაძლებლობას,	74-ე	მუხლიდან	ამოღებულამოღებულ	უნდაუნდა	იქნასიქნას.

2.	ასევე,	74-ეე	მუხლისმუხლის	მემე-3	პუნქტშიპუნქტში	ტექნიკურიტექნიკური	ხარვეზიახარვეზია	დაშვებული,	კერძოდ,
72-ე	მუხლის	ნაცვლად,	უნდა	მიეთითოს:	73-ეე	მუხლიმუხლი.

იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისიის	 მიერ
წარდგენილ	შენიშვნებს/მოსაზრებებს	დაეთანხმადაეთანხმა	საკითხისსაკითხის	წარმომდგენიწარმომდგენი.

სარეზოლუციოსარეზოლუციო	ნაწილინაწილი

იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისიამ
იხელმძღვანელა	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსი“	მე-16	მუხლის	მე-2	პუნქტის	,,ე“	ქვეპუნქტის,	61-ე
მუხლის	 მე-2	 პუნქტის,	 64-ე	 მუხლის	 ,,ა“	 ქვეპუნქტის,	 68-ე	 მუხლის	 პირველი
პუნქტის	 ,,კ“	 ქვეპუნქტის,	 ,,სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ქალაქთმშენებლობითი
საფუძვლების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონისა	და	 ,,ნორმატიული	 აქტების
შესახებ“	საქართველოს	ორგანული	კანონის	25-ე	მუხლის	მიხედვით.

დაადგინადაადგინა

„დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	დადგენილების
პროექტი	 მითითებული	 შენიშვნების	 გათვალისწინებით	 განხილულ	 იქნეს
ამავე	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

პატივისცემით,

ლევან	ჟორჟოლიანი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-იურიდიულ	საკითხთა	და	ადამიანის	უფლებათა	დაცვის
კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე



წერილის	ნომერი:03-031907488		
თარიღი:	15/03/2019

ადრესატიადრესატი:	

ელენე	დუმბაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული
(აპარატი)-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(აპარატის	უფროსი)

ქალბატონო	ელენე,

„ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების
შესახებ“,	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 19	 ივლისის	 №2-1
დადგენილების	 დანართის	 68	 მუხლის	 მე-9	 პუნქტის	 შესაბამისად	 გიგზავნით	 დასკვნას
„დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“,	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტთან	დაკავშირებით.

საქმე№12-031906554-03.	06.03.2019წ

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ურბანული	 დაგეგმარებისა	 და	 საქალაქო
მეურნეობის	 კომისიამ	 განიხილა	 (ოქმი	 №42.15.03.2019წ)	 ქალაქ	 თბილისის	 მერის	 მიერ
წარმოდგენილი	 (საქმე№12-031906554-03.	 06.03.2019წ)	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტი
„დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“,	 აღნიშნავს,
რომ	დედაქალაქის	 სივრცით-ტერიტორიული	 განვითარების	 მართვის	 ძირითადი	დოკუმენტი
„ქ.	თბილისის	პერსპექტიული	განვითარების	გენერალური	გეგმის“	სახით,	დამტკიცებულ	იქნა
ქალაქ	 თბილისის	 საკრებულოს	 2009	 წლის	 05	 ივნისის	 N6-17	 გადაწყვეტილებით.
კანონმდებლობაში	 განხორციელებული	 ცვლილებების	 შესაბამისად,	 საქართველოს
ორგანული	 კანონის	 -	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 165-ე	 მუხლის	 მე-4
ნაწილის	 გათვალისწინებით,	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 30
დეკემბრის	N20-105	დადგენილების	საფუძველზე	აღნიშნული	დოკუმენტი	დამტკიცდა,	როგორც
„დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმა“.	 დოკუმენტი,	 რომელიც	 გერმანიის
ტექნიკური	 თანამშრომლობის	 საზოგადოება	 GTZ-ის	 და	 ქალაქ	 თბილისის	 მერიის
ურთიერთთანამშრომლობის	 მემორანდუმისა	 და	 შესაბამისი	 საპროექტო	 დავალების
საფუძველზე	 დამუშავდა,	 ითვალისწინებდა	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 ოპერატიული	 ეტაპის-	 „მიწათსარგებლობის
(ოპერატიული)	 გენერალური	 გეგმის“	დამუშავებას	 მისი	 შემდგომი	 სრულყოფის	 აუცილებელი
პირობით,	 რაც	 არ	 შესრულებულა.	 მეტიც,	 მიწათსარგებლობის	 გეგმის	 ოპერატიული	 ეტაპის
დოკუმენტში	ფიქსირებული	მთელი	რიგი	რეკომენდაციები	და	მოსაზრებები	პრაქტიკულად	არ
იქნა	 გათვალისწინებული	 „ქ.	თბილისის	 პერსპექტიული	 განვითარების	 გენერალური	 გეგმის“
მოქმედების	პერიოდში.

„სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ქალაქთმშენებლობის	 საფუძვლების	 შესახებ“	 საქართველოს
კანონის	 25-ე	 მუხლის	 მე-6	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 დღის	 წესრიგში	 დადგა	 მისი	 სისტემური
რევიზიისა	და	განახლების	საკითხი.

აღნიშნული	 გარემოებებიდან	 გამომდინარე,	 2017	 წლის	 03	 თებერვალს	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 გამოსცა	 N12	 განკარგულება	 „თვითმმართველ	 ქალაქ
თბილისის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 შემუშავებაზე	 გეგმარებითი	დავალების
დამტკიცების	შესახებ“,	რომლის	საფუძველზე	მომზადდა	 „დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის



გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“,	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
დადგენილების	პროექტი.

მოქმედი	დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 აქტუალური	 გადაწყვეტები
შეივსო	 მრავალი	 პრინციპული	 მიდგომით,	 რაც	 საბოლოო	 ჯამში	 უზრუნველყოფს	 ქალაქის
მდგრადი	 განვითარებისათვის	 აუცილებელ	 წინაპირობებს.	 დოკუმენტი,	 მიიჩნევს	 რა
პრიორიტეტულად	მდგრად	ურბანულ	განვითარებას,	მიზნად	ისახავს	ინკლუზიური,	უსაფრთხო
და	 მედეგი	 საქალაქო	 სივრცის	 შექმნას.	 მწვანე	 ქალაქის,	 კომპაქტურობისა	 და	 კარგად
შეკავშირებულობის	 კონცეპტუალური	 მიმართულებების	 რეალიზებით,	 იქმნება	 თბილისის
განვითარების	 მკაფიო	 სტრატეგია,	 რომლის	 შესრულებით	 შესაძლებელია	 ქალაქის	 წინაშე
არსებული	 ურბანული	 პრობლემების	 ეტაპობრივი	 აღმოფხვრა.	 პროექტი	 დაგეგმარების
ამოსავალ	პრინციპად	ითვალისწინებს	ქალაქის	არსებული	ურბანული	სტრუქტურის,	თბილისის
ინდივიდუალობის,	 მისი	 ისტორიული,	 კულტურული	 და	 ბუნებრივი	 ფასეულობების,
მრავალფეროვნებისა	 და	 იდენტობის	 დაცვასა	 და	 წარმოჩენას.	 კომპაქტურობის
საყოველთაოდ	 აღიარებულ	 პრინციპის	 ფარგლებში,	 დაუსახლებელი	 ტერიტორიების
ათვისებასთან	 შედარებით,	 უპირატესობა	 მიენიჭა	 განაშენიანებული	 ტერიტორიების
განახლებასა	 და	 ინტენსიფიკაციას.	 წინდახედულობის	 პრინციპით,	 შექმნილია	 საფუძველი
იმპოტენციური	საფრთხეების	თავიდან	ასაცილებლად,	რომლებიც,	არსებული	განაშენიანების
განვითარებისა	და	რეკონსტრუქციის	 პირობებში,	თან	 ახლავს	 განაშენიანების	 ინტენსივობის
ზრდას.	 სუბსიდიარობის	 პრინციპის	 გათვალისწინებით,	 შექმნილია	 განსახლების	 მოქნილი,
დეცენტრალიზებული	და	პოლიცენტრული	სტრუქტურა	და	გათვალისწინებულია	ამ	სისტემაში
საქალაქო	 მნიშვნელობის	 მრავალფუნქციური	 საზოგადოებრივი	 ცენტრებისა	 და	 ზონების
შექმნა,	 ასევე,	 არსებულთა	 განვითარება.	 ჩარევის	 შედეგების	 მინიმიზაციის	 პრინციპის
საფუძველზე,	 გეგმარებითი	 გადაწყვეტებით	დაცულია	 არსებული	 მწვანე	 ნარგავების	 სისტემა,
საზოგადოებრივი	 სივრცეები,	 ჩამოყალიბებული	 განაშენიანების	 სივრცით-გეგმარებითი
თავისებურებები,	 განაშენიანებული	 გარემოს	 გამართული	 ფუნქციონირება	 (საინჟინრო,
სატრანსპორტო,	 სოციალური	 ინფრასტრუქტურის	 მდგომარეობა,	 არსებული	 განაშენიანების
ქალაქთ	მშენებლობითი	ღირებულება).

დედაქალაქის	 ტერიტორიული	 განვითარების	 უმთავრეს	 პრიორიტეტს	 წარმოადგენს
არსებული	 განაშენიანებული	 ტერიტორიების	 განვითარება-ინტენსიური	 მოდელი
ექსტენსიურის	ნაცვლად.	აღნიშნულიდან	გამომდინარე,	პროექტის	გადაწყვეტებით	დასახულია
ტერიტორიების	ბალანსირებული	და	რეკონსტრუქციაზე	ორიენტირებული	განვითარება.	ასევე
პრიორიტეტულია	ქალაქის	ცენტრალური	ნაწილის	ისტორიულად	ჩამოყალიბებული	ხასიათისა
და	 თავისებურებების	 შენარჩუნება	 და	 აღდგენა,	 მისი	 კულტურული,	 საზოგადოებრივი	 და
წარმომადგელობითი	ფუნქციის	განვითარება.

პროექტის	 მიხედვით,	 ქალაქის	 თანაბარი	 განვითარებისთვის	 განისაზღვრა	 თბილისის
სხვადასხვა	 უბანში	 პოლიცენტრული	 არეალები.	 ამასთან,	 შემოთავაზებულია
სარეკონსტრუქციო	 არეალების	 განახლება	 და	 ყოფილი	 სამრეწველო/კომერციული
ტერიტორიების	(„ბრაუნფილდები“)	კონვერსია.	შეზღუდვების	საშუალებით	უზრუნველყოფილია
ბუნებრივ	 და	 ტექნოგენურ	 ზემოქმედებას	 დაქვემდებარებული	 ტერიტორიების	 დაცვა,
ეკოლოგიური	 და	 სანიტარიულ-ჰიგიენური	 უსაფრთხოება.	 ხელშეწყობილია	 ახალი	 მწვანე
არეალების	 შექმნა,	 რითაც	 არსებულ	 მონაცემთან	 შედარებით	 უნდა	 გასამმაგდეს	 ერთ	 სულ
მოსახლეზე	გამწვანების	წილი.	პროექტის	კონცეპტუალური	გადაწყვეტით	უზრუნველყოფილია
ქალაქისა	და	მდინარის	კავშირის,	აგრეთვე	არსებული	ხეობების	ეკოსისტემის	რეაბილიტაციის
ხარჯზე	უწყვეტი,	მტკვრის	ხეობიდან	განშტოებული	ერთიანი	მწვანე	სისტემის	აღდგენა.

სხდომაზე	 „დედაქალაქის	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის“,	 ცალკეულ
საკითხებზე	გამოითქვა	შენიშვნები,	კერძოდ:

1.	მუხლიმუხლი	2.	გეგმარებითიგეგმარებითი	პრინციპებიპრინციპები	დადა	საფუძვლებისაფუძვლები.	პუნქტიპუნქტი	18.	ქვეპუნქტიქვეპუნქტი	„გ“	ტექსტიდან
ამოღებული	იქნას	სიტყვები	„ჩარჩო	გეგმებისა	და“	ქვეპუნქტი	„გ“	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი
რედაქციით:

„	გ)	ოპერატიულ	დონეზე-	სახელმძღვანელო	ინსტრუმენტებს	დედაქალაქის	მმართველობის	/
თვითმმართველობისათვის	ყოველდღიურ	საქმიანობაში	გადაწყვეტილებების	მისაღებად,
აგრეთვე	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმების	მოსამზადებლად.“

-	პუნქტიპუნქტი	21.	ტექსტიდან	ამოღებული	იქნას	სიტყვა	„შემდეგი“	და	პუნქტი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი
რედაქციით:	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმა	წარმოაჩენს	და	ადგენს



სამშენებლო	ტერიტორიების	განვითარების	ზოგად	და	ცალკეულ	შემთხვევებში,
მიზანშეწონილობიდან	გამომდინარე,	კონკრეტულ	პირობებს.	მის	საფუძველზე	სამშენებლო
განვითარება	ხორციელდება	მხოლოდ	ზოგადი	და	კონკრეტული	პირობების	შესაბამისი
თანმდევი	ქალაქგეგმარებითი	დოკუმენტაციის	დამუშავების	მეშვეობით.“

2.	მუხლი	25	(კულტურული	მემკვიდრეობის	დამცავი	ზოგადი	ზონები)	-	დან	ამოვიდეს	მე-7	პუნქტი,
შესაბამისად	მუხლში	პუნქტები	გადაინომროს	ახლად	და	მე-8	პუნქტი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი
რედაქციით:	 „8.	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	 დამცავ	 ზონებში	 შესაბამისი	 რეჟიმის
დადგენამდე	მოქმედებს	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმით	განსაზღვრული	ფუნქციური
ზონირება	 „სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ქალაქთმშენებლობის	 საფუძვლების	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონისა	და	 „კულტურული	 მემკვიდრეობის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის
პრინციპების	გათვალისწინებით“.

3.	 მუხლიმუხლი	 72.	 სპეციალურისპეციალური	 პირობებიპირობები.	 მემე-2	 პუნქტიპუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:
„დანართი	 1.11-ით	 (შემდეგი	 რიგის	 ქალაქგეგმარებითი	 არეალების	 რუკა)	 განსაზღვრულია
შემდეგი	ტერიტორიები:“

მემე-3	 პუნქტიპუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „.ამ	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტით	 განსაზღვრულ
არეალებზე	დროებითი	შეზღუდვის	პერიოდში	დასაშვებია:“
მემე-3	 პუნქტსპუნქტს	 დაემატოსდაემატოს	 „კკ“	 დადა	 „ლლ“	 ქვეპუნქტები	 და	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 კ)
დამტკიცებული	განაშენიანების	რეგულირების	გე
გმის	საფუძველზე	არქიტექტურული	პროექტის	შეთანხმება;
ლ)	 არქიტექტურული	 პროექტის	 შეთანხმების	 მიზნით	 ამ	 დადგენილების	 ამოქმედების
დროისათვის	 წარმოდგენილი	 განცხადებების	 საფუძველზე	 არქიტექტურული	 პროექტის
შეთანხმება.

ამავეამავე	მუხლშიმუხლში	მემე-3	პუნქტიდანპუნქტიდან	გასწორდესგასწორდეს	პუნქტებისპუნქტების	ნუმერაციანუმერაცია	დადა	მემე-4	პუნქტიპუნქტისს	 „აა“	ქვეპუნქტიქვეპუნქტი
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„აა)	 ვარკეთილისვარკეთილის	 მასივიმასივი:	 „დანართი	 1.11	 ით	 (შემდეგი	 რიგის	 ქალაქგეგმარებითი	 არეალების
რუკა)	 განსაზღვრულ	 არეალზე	 „MB”-	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 დასაშვებია	 მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დამუშავებული	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 შესაბამისად.
განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 დამუშავებამდე	 შეზღუდულია	 მიწის	 ნაკვეთების
სამშენებლოდ	განვითარება“.

„ვვ“	ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	„ბბ“	ქვეპუნქტიქვეპუნქტი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„ბ)	 სარეკრეაციო/	 სასოფლო	 ზონებში	 (რომლებიც	 არ	 მიეკუთვნება	 A	 არეალს)სამშენებლოდ
განვითარება	 შეზღუდულია	 შესაბამისი	 გარემოსდაცვითი	 და	 ურბანული	 განვითარების
კვლევების	 დასრულებამდე.	 ხოლო,	 სხვა	 დანარჩენ	 ზონებში	 სამშენებლოდ	 განვითარება
შესაძლებელია	შესაბამისი	ფუნქციური	ზონების	გათვალისწინებით“.
„ზზ“	 ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	 „აა“	 ქვეპუნქტიქვეპუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „ა)	 „M“	 არეალში
სამშენებლოდ	 განვითარება	 დასაშვებია	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დამუშავებული
განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 შესაბამისად.	 ხოლო	 აღნიშნული	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმის	 დამუშავებამდე	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 დასაშვებია
მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმით	 განსაზღვრული	 ფუნქციურიზონირების
შესაბამისად“.

„თთ“	 ქვეპუნქტიქვეპუნქტი)	 აკადემქალაქი.	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „დანართი	 1.11	 ით
(შემდეგი	რიგის	ქალაქგეგმარებითი	არეალების	რუკა)	განსაზღვრულ	არეალზე	სამშენებლოდ
განვითარება	 დასაშვებია	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმით	 განსაზღვრული
ფუნქციური	 ზონირების	 შესაბამისად,	 ხოლო	 დაბალი	 ინტენსივობის	 „ბარაკული“	 ტიპის
დასახლებისა	 და	 აუთვისებელი	 სამშენებლო	 მიწის	 ნაკვეთების	 სამშენებლოდ	 განვითარება
შეზღუდულია	შესაბამისი	კვლევების	დასრულებამდე.

იი)	 ქვეპუნქტიქვეპუნქტი.	 კოჯორიკოჯორი-შინდისისშინდისის	 მიმდებარემიმდებარე	 ტერიტორიატერიტორია:	 „ბბ“	 დადა	 „გგ“	 ქვეპუნქტებიქვეპუნქტები
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:
ბ)„B“	 არეალებზე	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 შეზღუდულია	 შესაბამისი	 ურბანული
განვითარების	კვლევების	(გზების	პროექტირების)	დასრულებამდე.
გ)	 გარდა	 „A“	 და	 „B“	 ტერიტორიებისა	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 დასაშვებია



მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმის	 ფუნქციური	 ზონის	 და	 ქალაქთმშენებლობითი
დოკუმენტების	 შესაბამისად.	 ხოლო	 სარეკრეაციო/სასოფლო	 ზონებში	 (რომლებიც	 არ
მიეკუთვნება	 A	 არეალს),	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 შეზღუდულია
შესაბამისიგარემოსდაცვითი	და	ურბანული	განვითარების	კვლევების	დასრულებამდე.
კკ)	 ხილიანიხილიანი-	 დოლიძისდოლიძის	 მიმდებარემიმდებარე	 ტერიტორიატერიტორია:	 „ბბ“	 ქვეპუნქტებიქვეპუნქტები	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი
რედაქციით:„ბ)	 „M“	არეალში	სამშენებლოდ	განვითარება	დასაშვებია	მუნიციპალიტეტის	 მიერ
დამუშავებული	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 შესაბამისად.	 ხოლო	 აღნიშნული
განაშენიანების	რეგულირების	გეგმის	დამუშავებამდე	სამშენებლოდ	განვითარება	დასაშვებია
მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმით	 განსაზღვრული	 ფუნქციური	 ზონირების
შესაბამისად“.

ლლ)	დიღმისდიღმის	ჭალებიჭალები:„ბბ“	ქვეპუნქტებიქვეპუნქტები	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:
„ბ)	გარდა	თემატურ	რუკაზე	მონიშნული	„A“	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმების“	არეალისა,
მიწის	 ნაკვთების	 სამშენებლოდ	 განვითარება	 შესაძლებელია	 მიწათსარგებლობის
გენერალური	გეგმით	განსაზღვრული	ფუნქციური	ზონირების	შესაბამისად“.

მე-5	 პუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „5.	 ამ	 მუხლით	 გათვალისწინებული
შეზღუდვები	 არ	 ვრცელდებაგანაშენიანების	რეგულირების	 გეგმის	 გეგმარებით	დავალებებსა
და	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმებზე,	რომელთა	საპროექტო	ტერიტორიის		მდებარეობს
დანართი	 1.11-ით	 (შემდეგი	 რიგის	 ქალაქგეგმარებითი	 არეალების	 რუკა)	 განსაზღვრული
შესაბამისი	 არეალის	 საზღვრებს	 გარეთ,	 ასევე	 საკადასტრო	 ერთეულებზე,	 რომელთა	
მდებარეობს	 დანართი	 1.11-ით	 (შემდეგი	 რიგის	 ქალაქგეგმარებითი	 არეალების	 რუკა)
განსაზღვრული	შესაბამისი	არეალის	საზღვრებს	გარეთ“

4.	მუხლიმუხლი	 73.	 შეუსაბამოშეუსაბამო	დადა	 სარევიზიოსარევიზიო	 ქალაქმშენებლობითიქალაქმშენებლობითი	დოკუმენტაციადოკუმენტაცია.	 მემე-3	 პუნქტისპუნქტის	 „გგ“
ქვეპუნქტიქვეპუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „გ)	 ლისის	 ტბის	 დასავლეთით,	 ბუდაპეშტის
ქუჩის	მიმდებარედ	 (რევიზიის	მიზნად	განისაზღვროს	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმებით
გათვალისწინებული	 განვითარების	თავსებადობა	 მიწათსარგებლობის	 გენერალური	 გეგმით,
მოცემული	 დადგენილებითა	 და	 ტერიტორიაზე	 განსაზღვრული	 შემდეგი	 რიგის
ქალაქგეგმარებითი	 არეალების	 პროგრამით	 გაათვალისწინებულ	 პრიცნიპებს,
პრიორიტეტებსა	 და	 მოცემულბოებთან	 და	 შესაბამისი	 აპროექტო	 ცვლილებების
განხორციელება)“.

5.	 მუხლიმუხლი	 74	 (გარდამავალიგარდამავალი	 დებულებებიდებულებები)	 -	 დან	 ამოვიდეს	 პირველი	 და	 მე-2	 პუნქტები,
შესაბამისად	მუხლში	პუნქტები	გადაინომროს	ახლად	და	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

„1.იმ	 ობიექტებზე,	 რომლებზეც	 ამ	 დადენილების	 ამოქმედებამდე	 დაწყებულია
ადმინისტრაციული	წარმოება	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმის	გეგმარებითი	დავალების
დამტკიცების	 მიზნით	 და	 საბოლოო	 გადაწყვეტილება	 არ	 არის	 მიღებული,	 ვრცელდება
წინამდებარე	დადგენილებით	მოქმედი	რეგულირება.

2.ეთხოვოთ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	უფლებამოსილ	პირებს/ორგანოებს
კანონმდებლობით	დადგენილი	წესით	იმსჯელონ	წინამდებარე	დადგენილების	73-ე	მუხლის	მე-4
და	მე-13	პუნქტების	საფუძველზე	ძალადაკარგულად	გამოცხადებული	ქალაქმშენებლობითი
დოკუმენტების	საფუძველზე	გაცემული	სამშენებლო	დოკუმენტაციის	კანონიერების	თაობაზე“.

6.	მიზანშეწონილად	იქნა	მიჩნეული	მერის	მოადგილის	მაია	ბითაძის	მიერ	შემოთავაზებული
ბოტანიკური	ბაღის	მიმდებარე	ტერიტორიის	ნაწილს	რეკრეაციული	ზონა	2-ის	ნაცვლად
მიენიჭოს	რეკრეაციული	ზონა	1-ის	სტატუსი.

-დიდ	დიღომში	მულტიფუნქციური	სპორტული	კომპლექსის	მშენებლობისთვის
გათვალისწინებულ	ტერიტორიას	რეკრეაციული	ზონა	1-ის	ნაცვლად	მიენიჭოს	საცხოვრებელი
ზონა	6-ის	სტატუსი.

-დიდ	დიღომში	ქოშიგორის	ტერიტორიის	ნაწილს	განესაზღვროს	ზოგადი	რეკრეაციული	ზონის
სტატუსი.

-კოჯორში,	ბიოლის	ქუჩაზე	დამტკიცებულ	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმით	განსაზღვრულ
ტერიტორიას	მიენიჭოს	გრგ-თი	გათვალისწინებული	რეკრეაცია	ზონა	3-ის	სტატუსი.

აღნიშნულის	გათვალისწინებით,	კომისია	(ოქმი	№42.15.03.2019წ)	მიზანშეწონილად	თვლის	ქ.



თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერის	მიერ	წარმოდგენილი	საკრებულოს	დადგენილების
პროექტი	„დედაქალაქის	მიწათსარგებლობის	გენერალური	გეგმის	დამტკიცების	შესახებ“,
(საქმე№12-031906554-03.	06.03.2019წ),	გამოთქმული	შენიშვნით	გატანილ	იქნეს	საკრებულოს
სხდომაზე	განსახილველად.

პატივისცემით,

რევაზ	სოხაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-ურბანული	დაგეგმარების	და	საქალაქო	მეურნეობის
კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე



წერილის	ნომერი:03-031907471		
თარიღი:	15/03/2019

ადრესატიადრესატი:	

ელენე	დუმბაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული
(აპარატი)-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(აპარატის	უფროსი)

დასკვნადასკვნა

(საკრებულოსსაკრებულოს	ბიუროსბიუროს	სხდომაზესხდომაზე	წარსადგენადწარსადგენად)

„ქქ.	თბილისისთბილისის	მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	ტერიტორიებისტერიტორიების	გამოყენებისაგამოყენებისა	დადა
განაშენიანებისგანაშენიანების	რეგულირებისრეგულირების	წესებისწესების	დამტკიცებისდამტკიცების	შესახებშესახებ“	ქალაქქალაქ
თბილისისთბილისის	მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	საკრებულოსსაკრებულოს	2016	წლისწლის	24	მაისისმაისის	№14-39
დადგენილებაშიდადგენილებაში	ცვლილებისცვლილების	შეტანისშეტანის	თაობაზეთაობაზე”	ქალაქქალაქ	თბილისისთბილისის
მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	საკრებულოსსაკრებულოს	დადგენილებისდადგენილების	პროექტისპროექტის	შესახებშესახებ

(06.03.2019.	№12-031906554-03)

აღწერილობითიაღწერილობითი	ნაწილინაწილი

მ/წლის	 6	 მარტს	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერის	მიერ	წარმოდგენილი	იქნა	„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.

წარმოდგენილი	 დადგენილების	 პროექტით	 გათვალისწინებული
ცვლილებების	 მიხედვით	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმა	დამუშავებას
დაექვემდებარება	 ასევე	 დაუგეგმარებელ/მოუწესრიგებელ	 ან/და
ჩამოუყალიბებელ	 ტერიტორიაზე;	 გრგ-ი	 დამუშავდება	 გეგმარებითი
ერთეულის	გამოყოფით;	ჩნდება	გეგმარებითი	ერთეულის	დეფინიცია;	ასევე,
გრგ-ს	 დამუშავებისას	 პროექტი	 უნდა	 მოიცავდეს	 ინფორმაციას	 ნარჩენების
განთავსების	მიწისქვეშა	და	მიწისზედა	არეალების	შესახებ.

ასევე,	წარმოდგენილი	ცვლილების	მიხედვით	განაშენიანების	რეგულირების
გეგმის	 თემატური	 ნაწილი	 გეგმარებითი	 დავალებიდან	 გამომდინარე
აუცილებლად	 უნდა	 მოიცავდეს	 სარეკრეაციო	 ტერიტორიების	 სისტემას



(გამწვანების	 პროექტის	 ჩათვლით).	 მშენებლობის	 ნებართვის	 მიღებისას
დაინტერესებული	 მხარე	 განაშენიანების	რეგულირების	 გეგმის	ფარგლებში
შეთანხმებულ	 გამწვანების	 პროექტს	 წარუდგენს	 მშენებლობის	 ნებართვის
გამცემ	ადმინისტრაციულ	ორგანოს.

როგორც	 წარმოდგენილი	 დადგენილების	 პროექტის	 განმარტებითი
ბარათიდან	ირკვევა,	ურბანული	 განვითარების	 საქალაქო	 სამსახურის	 მიერ
უფლებამოსილებების	 განხორციელების	 პროცესში	 გამოიკვეთა,	 რომ
განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 განხილვისათვის	 არსებული	 ვადა
მცირეა	 და	 სივრცით-ტერიტორიული	 გადაწყვეტა	 მის	 ჯეროვნად
გაანალიზებას	 მოითხოვს,	 შესაბამისად	 გრგ-ის	 დამუშავების	 მაქსიმალური
ვადა	 განისაზღვრა	 3	 (სამი)	 თვემდე	 თითოული	 ეტაპისათვის,	 რომელიც
შესაძლოა	გაგრძელდეს	დამატებით	არაუმეტეს	3(სამი)	თვის	ვადით.

აღსანიშნავია,	 რომ	 წარმოდგენილი	 ცვლილების	 მიხედვით	 განისაზღვრება
სივრცით-ტერიტორიული	 მოწყობის	 დოკუმენტების	 მოქმედების	 ვადა.
განაშენიანებისგანაშენიანების	 რეგულირებისრეგულირების	 გეგმარებითიგეგმარებითი	 დავალებისდავალების	 მოქმედებისმოქმედების	 ვადავადა
იქნებაიქნება	 3	 წელიწელი,	 ხოლოხოლო	 განაშენიანებისგანაშენიანების	 რეგულირებისრეგულირების	 გეგმისგეგმის	 -	 5	 წელიწელი.
განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 ვადის	 გასვლის	 შემდეგ	 საპროექტო
ტერიტორია	 ექვემდებარება	 განვითარებას	 განაშენიანების	 რეგულირების
გეგმის	 შესაბამისად	 შეთანხმებული	 არქიტექტურული	 პროექტისა	 ან/და
გაცემული	მშენებლობის	ნებართვების	შესაბამისად.

ამასთან,	 დამტკიცებულ	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმაში	 ფართის
დაზუსტება	 დასაშვებია,	 თუ	 მატება	 ხორციელდება	 ერთჯერადად	 და	 არა
უმეტეს	დამტკიცებული	პროექტის	10-%-ისა.

აღსანიშნავია,	 რომ	 წარმოდგენილი	 ცვლილებით	 მკაცრდება	 კონკრეტული
ფუნქციური	 ზონირების	 რეგლამენტები,	 კერძოდ	 სსზ-1-ის	 საცხოვრებელი
მიზნებით	 განვითარების	 შემთხვევაში,	 საცხოვრებელი	 ზონა	 -	 6-ის
კოეფიციენტით	უნდა	მოხდეს	განვითარება	 (კ2-2,5).	მკაცრდება	სარეკრეაციო
ზონების	 საცხოვრებლით	 გამოყენების	 შემთხვევაში	 მიწის	 ნაკვეთის
მინიმალური	 ფართობი.	 ცვლილებების	 ამოქმედებიდან,	 რზ-2-სა	 და	 რზ-3-ში
1000	 კვ.მ.	ფართობის	 მიწაზე	 შეიძლება	 განთავსდეს	 სასტუმრო	და	 სახლი.	 (10
სახლი	1	ჰაზე).

ამასთან,	 2019	 წლის	 1	 აპრილიდან	 საცხოვრებელ	 ზონა	 1-ში	 მდებარე
გაუნაშენიანებელი	 მიწის	 ნაკვეთების	 დამიჯვნა	 და	 სამშენებლოდ
განვითარება	შესაძლებელი	იქნება,	თუ	მიწის	ნაკვეთის	ფართობია	600	კვ.მ.

ასევე,	 ერთ-ერთი	 მნიშვნელოვანი	 ცვლილებაა	 კოეფიციენტის	 გადამეტების
აკრძალვა.	 არსებული	რედაქციით	რთული	რელიეფისა	და	 განპირობებული
შეუსაბამო	 მიწის	 ნაკვეთებისათვის	 დასაშვები	 ცვლილებების	 გარდა,	 ასევე
კოეფიციენტის	გადამეტება	დასაშვები	ხდება	მხოლოდ	ქვემოთ	ჩამოთვლილ
შემთხვევაში:

·	როდესაც	ხდება	ავარიული	შენობა-ნაგებობის	ჩანაცვლება;

·	დაუმთავრებელი	მშენებლობების	დასრულების	მიზნით;

·	 კოპერატიული	 ბინათმშენებლობებით	 დაზარალებულთა	 დაკმაყოფილების
დაკმაყოფილების	მიზნით;



·	 მუნიციპალიტეტის	 ინიციატივით	 შემუშავებულ	 განაშენიანების	 რეგულირების
გეგმის	ფარგლებში,	მუნიციპალიტეტის	მიერ	განსაზღვრულ	არეალებზე;

·	 განსაკუთრებული	 სახელმწიფოებრივი	 მნიშვნელობის	 პროექტების
განხორციელების	მიზნით;

·	აუცილებელი	საცხოვრებელი	პირობების	გაუმჯობესების	მიზნით	-	არაუმეტეს	კ-1
=	0,7-ისა.

ზემოაღნიშნული	 შემთხვევებიდან,	 ავარიული	 შენობა-ნაგებობის
ჩანაცვლების	 მიზნით	 კოეფიციენტის	 გადამეტება	 ძალაში	 შევა	 ავარიული
შენობა-ნაგებობის	 ჩანაცვლების	 მიზნით	 შესაბამისი	 მარეგულირებელი
კანონმდებლობის	ამოქმედებასთან	ერთად.

წარმოდგენილი	ცვლილებების	ამოქმედებამდე	დამტკიცებული	გეგმარებითი
დავალების	 საფუძველზე	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმა	 უნდა
დამტკიცდეს	 ორი	 წლის	 ვადაში.	 იმ	 შემთხვევაში,	 თუ	 ამ	 ვადაში	 არ	 იქნება
დამტკიცებული	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმა,	 დამტკიცებული
გეგმარებითი	 დავალება	 მიიჩნევა	 ძალადაკარგულად.	 წარმოდგენილი
ცვლილებების	ამოქმედებიდან	არქიტექტურული	პროექტი	უნდა	შეთანხმდეს
2	 წლის	 ვადაში.	 ზემოაღნიშნული	 ვადის	 გასვლის	 შემდგომ,	 მითითებული
განაშენიანების	რეგულირების	გეგმა	მიიჩნევა	ძალადაკარგულად.

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობამ	 2019	 წლის	 6	 მარტის
№19.243.355	 განკარგულებით	 მოიწონა	 „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	 და
წარმოუდგინა	საკრებულოს.

ამრიგად,	 წარმოდგენილი	 დადგენილების	 პროექტი	 ითვალისწინებს
ცვლილებას,	 „ქ.	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიების	 გამოყენებისა
და	 განაშენიანების	 რეგულირების	 წესების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2016	 წლის	 24	 მაისის	 №14-39
დადგენილებით	დამტკიცებული	წესის	მე-4,	მე-8,	მე-9,	მე-15,	მე-16,	 21-ე,	 22-ე,	 24-ე
და	40-ე	მუხლებში.

სამოტივაციოსამოტივაციო	ნაწილინაწილი

იურიდიულ	 საკითხთა	და	 ადამიანის	 უფლებათა	დაცვის	 კომისია,	 მ/წლის	 15
მარტის	 სხდომაზე	 დადგენილების	 პროექტის	 შესწავლისა	 და
სამართლებრივი	საფუძვლების	შემოწმების	შედეგად	აღნიშნავს	შემდეგს:

„ნორმატიული	 აქტების	 შესახებ“	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 მე-20
მუხლის	მე-4	პუნქტის	თანახმად,	აღნიშნული	პუნქტის	თანახმად,	ნორმატიულ
აქტში	 ცვლილების	 (ცვლილების	 (ცვლილებების)	 ან/და	 დამატების
(დამატებების))	შეტანა	 ხდება	 მხოლოდ	 იმავე	 სახის	 ნორმატიული	 აქტით	და
იგი	იმ	ნორმატიული	აქტის	განუყოფელი	ნაწილია,	რომელშიც	შეტანილ	იქნა
ცვლილება.



ამასთან,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 იურიდიულ
საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისია	 მიიჩნევს,	 რომ
წარმოდგენილი	 დადგენილების	 პროექტის	 სამართლებრივ	 საფუძვლებში
უნდა	 ჩაემატოს	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 61-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტი,	 რომლის
თანახმადაც,	 მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 ნორმატიულინორმატიული
ადმინისტრაციულადმინისტრაციულ-სამართლებრივისამართლებრივი	აქტიააქტია	საკრებულოსსაკრებულოს	დადგენილებადადგენილება.

ასევე,	 კომისია	 მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს,	 რომ	 დადგენილების	 პროექტის
პირველი	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ა“	 ქვეპუნქტში	 გასწორდეს	 ტექნიკური
ხასიათის	შეცდომა	და	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016
წლის	 24	 მაისის	 №14-39	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 წესის	 მე-4	 მუხლის
პირველ	 პუნქტს	 დაემატოს	 „ვ1“	 და	 „ვ2“	 ქვეპუნქტები,	 ნაცვლად	 „გ1“	 და	 „გ2“
ქვეპუნქტებისა.

აღსანიშნავია,	რომ	 წარმოდგენილი	 ცვლილების	თანახმად,	დადგენილების
პროექტის	 პირველი	 მუხლის	 მე-3	 პუნქტის	 „ა“	 ქვეპუნქტით	 წარმოდგენილი
ცვლილების	 მიხედვით,	რომელიც	 ახალი	რედაქციით	 აყალიბებს	 წესის	 მე-9
მუხლის	 მე-3	 პუნქტს,	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმების	 გეგმარებითი
დავალების	 და	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 განსახილველად
მაქსიმალური	ვადა	განისაზღვრება	 3	 (სამი)	თვემდე	თითოული	ეტაპისათვის.
ხოლო,	შემოთავაზებული	მე-31	პუნქტით	აღნიშნული	ვადა	თითოეულ	 ეტაპზე
შესაძლებელია	გაგრძელდეს	არაუმეტეს	დამატებით	3	(სამი)	თვისა.

კომისია	 მიიჩნევს,	რომ	 პროექტით	 წარმოდგენილი	 წესის	 მე-9	 მუხლის	 მე-31
პუნქტი	 საქართველოს	 კანონით	 „ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსი“
გათვალისწინებულ	 მარტივი	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ვადებთან
თავსებადობის	მიზნით/მიზეზით	ამოღებულ	უნდა	იქნეს.

ასევე,	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისიას
მიაჩნია,	რომ	 წარმოდგენილი	 დადგენილებისდადგენილების	 პროექტისპროექტის	 პირველიპირველი	 მუხლისმუხლის
მემე-3	 პუნქტისპუნქტის	 „გგ“	 ქვეპუნქტიდანქვეპუნქტიდან,	 რომელიცრომელიც	 მოქმედიმოქმედი	 ქალაქქალაქ	 თბილისისთბილისის
მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 2016	 წლისწლის	 24	 მაისისმაისის	 N14-39	 დადგენილებითდადგენილებით
დამტკიცებულდამტკიცებულ	წესსწესს	ამატებსამატებს	151	დადა	152	პუნქტებს,	ამოღებულ	იქნას	151	პუნქტი	და
შესაბამისად,	 152	 პუნქტი	 გახდება	 -	 151.	 ასევე,	 უნდა	 გასწორდეს	 წესის	 მე-3
პუნქტში	დაშვებული	ტექნიკური	ხარვეზი	„ბ“	ქვეპუნქტის	მითითების	ნაწილში.

ასევე,	კომისიას	მიაჩნია,	რომ	პროქტით	წარმოდგენილი	წესის	მე-91	პუნქტს,
რომელიც	 ემატება	 მოქმედი	 წესების	 მე-9	 პუნქტს	 უნდა	 დაემატოს	 სიტყვა
„არაუმეტეს“	10%	-ისის	მითითებასთანმითითებასთან	მიმართებაშიმიმართებაში.

ასევე,	პროექტის	პირველი	მუხლის	მე-7	პუნქტით	წარმოდგენილ	 21-ე	მუხლში,
მე-2	 პუნქტის	 „ვ“	 ქვეპუნქტში	 სიტყვა	 „შემუშავებულიშემუშავებული“-სს	 ნაცვლადნაცვლად	 უნდაუნდა
მიეთითოსმიეთითოს	„დამტკიცებულიდამტკიცებული“.

ამასთან,	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისია
მიზანშეწონილად	 მიიჩნევს	 გასწორდეს	 ტექნიკური	 ხასიათის	 ხარვეზი
დადგენილების	 პროექტის	 პირველი	 მუხლის	 მე-9	 პუნქტში	 და	 ქალაქქალაქ
თბილისისთბილისის	 მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 2016	 წლისწლის	 24	 მაისისმაისის	 №14-39
დადგენილებიდადგენილებითთ	დამტკიცებულიდამტკიცებული	 წესისწესის	 24-ეე	 მუხლისმუხლის	 პუნქტებიპუნქტები	 აინომროსაინომროს	 მემე-6
პუნქტიდანპუნქტიდან	მემე-9	ჩათვლითჩათვლით.	შესაბამისადშესაბამისად,	მემე-9	პუნქტშიპუნქტში	მითითებამითითება	ნაცვლადნაცვლად	მემე-9
პუნქტისაპუნქტისა	გაკეთდესგაკეთდეს	მემე-8	პუნქტზეპუნქტზე.

კომისიისკომისიის	 სხდომაზესხდომაზე	 საკითხისსაკითხის	 წარმომდგენმაწარმომდგენმა	 ითხოვაითხოვა	 ქალაქქალაქ	 თბილისისთბილისის
მუნიციპალიტეტისმუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსსაკრებულოს	 2016	 წლისწლის	 24	 მაისისმაისის	 №14-39	დადგენილებიდადგენილებითთ
დამტკიცებულიდამტკიცებული	 წესისწესის	 21-ეე	 მუხლისმუხლის	 მემე-2	 პუნქტისპუნქტის	 „გგ“	 ქვეპუნქტშიქვეპუნქტში	 ცვლილებისცვლილების
განხორციელებაგანხორციელება	 დადა	 სიტყვასიტყვა	 „განსაზღვრულისგანსაზღვრულის“	 ნაცვლადნაცვლად	 -	 „გამოყოფილიგამოყოფილი/
გადაცემულიგადაცემული“-სს	მითითებამითითება.



საკითხისსაკითხის	 წარმომდგენმაწარმომდგენმა	 ასევეასევე	 ითხოვაითხოვა	 წარმოდგენილიწარმოდგენილი	 დადგენილებისდადგენილების
პროექტისპროექტის	 პირველიპირველი	 მუხლისმუხლის	 მემე-5	 პუნქტითპუნქტით	 წარმოდგენილიწარმოდგენილი	 ცვლილებიდანცვლილებიდან
„რრ“	ქვეპუნქტისქვეპუნქტის	ამოღებაამოღება.

საკითხისსაკითხის	წარმომდგენიწარმომდგენი	დაეთანხმადაეთანხმა	კომისიისკომისიის	მიერმიერ	გამოთქმულგამოთქმულ	შენიშვნებსშენიშვნებს,
ხოლოხოლო	კომისიამკომისიამ	თავისთავის	მხრივმხრივ	მხარიმხარი	დაუჭირადაუჭირა	საკითხისსაკითხის	წარმომდგენისწარმომდგენის	მიერმიერ
შემოთავაზებულშემოთავაზებულ	ცვლილებებსცვლილებებს.

სარეზოლუციოსარეზოლუციო	ნაწილინაწილი

იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 კომისიამ
იხელმძღვანელა	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსი“	 61-ე	მუხლის	მე-2	პუნქტით	და	 ,,ნორმატიული
აქტების	 შესახებ’’	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 მე-20	 მუხლის	 მე-4
პუნქტით.

დაადგინადაადგინა

„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,	 მითითებული
შენიშვნების/წინადადებების	 გათვალისწინებით,	 განხილულ	 იქნეს	 ამავე
საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

ლევან	ჟორჟოლიანი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-იურიდიულ	საკითხთა	და	ადამიანის	უფლებათა	დაცვის
კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე



წერილის	ნომერი:03-031907484		
თარიღი:	15/03/2019

ადრესატიადრესატი:	

ელენე	დუმბაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული
(აპარატი)-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(აპარატის	უფროსი)

ქალბატონო	ელენე,

,,ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქ.
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 19	 ივლისის	 #2-1	 დადგენილების	 68-ე
მუხლის	მე-9	პუნქტის	შესაბამისად,	გიგზავნით	დასკვნას	(კომისიის	სხდომის	ოქმი	#41	–	12.03.2019წ;
ოქმი	 #42	 -	 15.03.2019წ.)	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 ა/წლის	 6	 მარტის	 12-031906554-03
წერილით	გადმოგზავნილი	-	„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.

ჯანსაღი	გარემოს	უზრუნველყოფის	მიზნით	დედაქალაქის	არსებული	ურბანული	განვითარება
საჭიროებს	 განაშენიანების	 რეგულირების	 ახალი	 პრინციპების	 დადგენას,	 ქაოტური
მშენებლობების	აღმოფხრას	და	ახალი	 გენერალური	 გეგმით	 შემოთავაზებულ	 პრინციპებთან
თანხვედრაში	 ქალაქის	 განვითარებას,	 გამწვანებისა	 და	 სარეკრეაციო	 სივრცეების	 ზრდას,
განაშენიანების	 პროცესში	 სატრანსპორტო	 პოლიტიკის	 გათვალისწინებას,	 ასევე
ადმინისტრაციული	წარმოების	წესის	სრულყოფას.

წარმოდგენილი	 განაშენიანების	 რეულირების	 ახალი	 პრინციპებით	 ხდება	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმის	 დამუშავების	 პრინციპების	 სრულყოფა,	 კერძოდ	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმა	დამუშავებას	დაექვემდებარება	 ასევე	 დაუგეგმარებელ/მოუწესრიგებელ
ან/და	 ჩამოუყალიბებელ	 ტერიტორიაზე;	 გრგ-ი	 დამუშავდება	 გეგმარებითი	 ერთეულის
გამოყოფით;	ჩნდება	გეგმარებითი	ერთეულის	დეფინიცია;	გრგ-ს	დამუშავებისას	პროექტი	უნდა
მოიცავდეს	 ინფორმაციას	 ნარჩენების	 განთავსების	 მიწისქვეშა	 და	 მიწისზედა	 არეალების
შესახებ.

ურბანული	 განვითარების	 საქალაქო	 სამსახურის	 შექმნიდან	 დაგროვებული	 ინსტიტუციური
გამოცდილება	 ცხადყოფს,	 რომ	 არსებული	 ვადა	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის
განხილვისათვის	 მწირია	 და	 სივრცით-ტერიტორიული	 გადაწყვეტა	 მის	 ჯეროვნად
გაანალიზებას	 მოითხოვს,	 შესაბამისად	 გრგ-ის	 დამუშავების	 ვადა	 იზრდება	 3	 (სამი)	 თვემდე
თითოული	 ეტაპისათვის.	 ვადის	 გაგრძელება	 დასაშვებია	 კანონით	 დადგენილ	 შემთხვევაში,
დამატებით	3	(სამი)	თვით.

აუცილებლად	 დასარეგულირებელია	 სივრცით-ტერიტორიული	 მოწყობის	 დოკუმენტების
მოქმედების	ვადა.	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმარებითი	დავალების	 მოქმედების	 ვადა
იქნება	 3	 წელი,	 ხოლო	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 -	 5	 წელი.	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმის	 ვადის	 გასვლის	 შემდეგ	 საპროექტო	 ტერიტორია	 ექვემდებარება
განვითარებას	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის	 შესაბამისად	 შეთანხმებული
არქიტექტურული	პროექტისა	ან/და	გაცემული	მშენებლობის	ნებართვების	შესაბამისად.



დამტკიცებულ	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმაში	 ფართის	 დაზუსტება	 დასაშვებია,	 თუ
მატება	ხორციელდება	ერთჯერადად	და	არა	უმეტეს	დამტკიცებული	პროექტის	10-%-ისა.	„ძველი
წესებით“	დამუშავებულ	გრგ-ებში	 არსებითი	 ხასიათის	 ცვლილებები	 უნდა	დამუშავდეს	 ახალი
წესების	 შესაბამისად.	 წარმოდგენილი	 ცვლილებების	 ამოქმედებამდე	 დამტკიცებული
გეგმარებითი	დავალების	საფუძველზე	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმა	უნდა	დამტკიცდეს
ორი	 წლის	 ვადაში.	 იმ	 შემთხვევაში,	თუ	 ამ	 ვადაში	 არ	 იქნება	დამტკიცებული	 განაშენიანების
რეგულირების	 გეგმა,	 დამტკიცებული	 გეგმარებითი	 დავალება	 მიიჩნევა	 ძალადაკარგულად.
წარმოდგენილი	ცვლილებების	ამოქმედებიდან	არქიტექტურული	პროექტი	უნდა	შეთანხმდეს	 2
წლის	 ვადაში.	 ზემოაღნიშნული	 ვადის	 გასვლის	 შემდგომ,	 მითითებული	 განაშენიანების
რეგულირების	გეგმა	მიიჩნევა	ძალადაკარგულად.

მკაცრდება	 კონკრეტული	 ფუნქციური	 ზონირების	 რეგლამენტები,	 კერძოდ	 სსზ-1-ის
საცხოვრებელი	 მიზნებით	 განვითარების	 შემთხვევაში,	 საცხოვრებელი	 ზონა	 -6-ის
კოეფიციენტით	 უნდა	 მოხდეს	 განვითარება	 (კ2-2,5).მკაცრდება	 სარეკრეაციო	 ზონების
საცხოვრებლით	 გამოყენების	 შემთხვევაში	 მიწის	 ნაკვეთის	 მინიმალური	 ფართობი.
ცვლილებების	 ამოქმედებიდან,	 რზ-2-სა	 და	 რზ-3-ში	 1000	 კვ.მ.	 ფართობის	 მიწაზე	 შეიძლება
განთავსდეს	სასტუმრო	და	სახლი.	(10	სახლი	1	ჰაზე).

2019	წლის	1	აპრილიდან	საცხოვრებელ	ზონა	1-ში	მდებარე	გაუნაშენიანებელი	მიწის	ნაკვეთების
დამიჯვნა	და	სამშენებლოდ	განვითარება	შესაძლებელი	იქნება,	თუ	მიწის	ნაკვეთის	ფართობია
600	კვ.მ.

ერთ-ერთი	 მნიშვნელოვანი	 ცვლილებაა	 კოეფიციენტის	 გადამეტების	 აკრძალვა.	 არსებული
რედაქციით	 რთული	 რელიეფისა	 და	 განპირობებული	 შეუსაბამო	 მიწის	 ნაკვეთებისათვის
დასაშვები	ცვლილებების	გარდა,	ასევე	კოეფიციენტის	გადამეტება	დასაშვები	ხდება	მხოლოდ
ქვემოთ	 ჩამოთვლილ	 შემთხვევაში:	 როდესაც	 ხდება	 ავარიული	 შენობა-ნაგებობის
ჩანაცვლება;	 დაუმთავრებელი	 მშენებლობების	 დასრულების	 მიზნით;	 კოოპერატიული
ბინათმშენებლობებით	 დაზარალებულთა	 დაკმაყოფილების	 დაკმაყოფილების	 მიზნით;
მუნიციპალიტეტის	 ინიციატივით	 შემუშავებულ	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმის
ფარგლებში,	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 განსაზღვრულ	 არეალებზე;	 განსაკუთრებული
სახელმწიფოებრივი	 მნიშვნელობის	 პროექტების	 განხორციელების	 მიზნით;	 აუცილებელი
საცხოვრებელი	პირობების	გაუმჯობესების	მიზნით	-	არაუმეტეს	კ-1	=	0,7-ისა.

ზემო	 აღნიშნული	 შემთხვევებიდან,	 ავარიული	 შენობა-ნაგებობის	 ჩანაცვლების	 მიზნით
კოეფიციენტის	 გადამეტება	 ძალაში	 შევა	 ავარიული	 შენობა-ნაგებობის	 ჩანაცვლების	 მიზნით
შესაბამისი	მარეგულირებელი	კანონმდებლობის	ამოქმედებასთან	ერთად.

დგინდება	 სპეციალური	 ზონალური	 შეთანხმების	 მოქმედების	 ვადა,	 იზრდება
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ვადა	 და	 განისაზღვრება	 წარმოდგენილ	 ცვლილებების
ამოქმედებამდე	გაცემულ	სპეციალური	(ზონალურ)	შეთანხმების	მოქმედების	ვადა.

პროექტთან	დაკავშირებით,	კომისიას	აქვს	შენიშვნები,	კერძოდ,

,,	 მემე-9	 მუხლისმუხლის	 მემე-3	 პუნქტიპუნქტი	 ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს	 შემდეგიშემდეგი	 რედაქციითრედაქციით	 დადა	 პროექტითპროექტით
გათვალისწინებულიგათვალისწინებული	31	პუნქტიპუნქტი	ამოღებულამოღებულ	იქნასიქნას:

,,3.	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმების	 დამტკიცების	 პროცედურა	 ხორციელდება	 ორ
ეტაპად,	 რომელთაგან	 თითოეულზე	 მიმდინარეობს	 დამოუკიდებელი	 ადმინისტრაციული
წარმოება.	 მხოლოდ	 პირველი	 ეტაპით	 გათვალისწინებული	 ადმინისტრაციული	 წარმოების
დასრულებისა	 და	 დადებითი	 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი	 აქტის	 გამოცემის	 შემდეგ
შესაძლებელია	 შემდგომი	 ეტაპის	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყება.	 აღნიშნული
ეტაპების	ადმინისტრაციული	წარმოების	ვადებია:

ა)	I	ეტაპი	—	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმების	გეგმარებითი	დავალების	განსახილველად
ურბანულ	 განვითარებაზე	 უფლებამოსილი	 თბილისის	 მერიის	 შესაბამისი	 სტრუქტურული
ერთეულისთვის	 დადგენილი	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ვადა,	 საქართველოს	 ზოგადი
ადმინისტრაციული	კოდექსის	 VI	თავით	დადგენილი	 მარტივი	 ადმინისტრაციული	 წარმოების
წესის	შესაბამისად	–	არაუმეტეს	3	(სამი)	თვისა;

ბ)	 II	ეტაპი	—	განაშენიანების	რეგულირების	გეგმის	განსახილველადურბანულ	განვითარებაზე
უფლებამოსილი	თბილისის	 მერიის	 შესაბამისი	 სტრუქტურული	 ერთეულისათვის	დადგენილი
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ვადა	 საქართველოს	 ზოგადი	ადმინისტრაციული	 კოდექსის	 VI
თავით	დადგენილი	მარტივი	ადმინისტრაციული	წარმოების	წესის	შესაბამისად	 –	არაუმეტეს	 3
(სამი)	თვისა“



ამავეამავე	მუხლისმუხლის	91	პუნქტიპუნქტი	ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს	შემდეგიშემდეგი	რედაქციითრედაქციით,

„91.	 დამტკიცებული	 გეგმარებითი	 დავალებით	 ან/და	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმით
განსაზღვრული	 საპროექტო	 ტერიტორიის	 ფართობის	 დაზუსტება	 დასაშვებია,	 თუ
წარმოდგენილი	 ფართობიარა	 უმეტეს	 10%-ით	 აღემატება	 (მაგრამ	 არა	 უმეტეს	 5000	 კვ.მ.)
გეგმარებითი	 დავალებით/	 განაშენიანების	 რეგულირების	 გეგმით	 გათვალისწინებულ
პირვანდელ	ფართობს“

ამავეამავე	 მუხლისმუხლის,	 პროქტითპროქტით	 გათვალისწინებულიგათვალისწინებული	 მემე-151	 პუნქტიპუნქტი	 ამოღებულამოღებულ	 იქნასიქნას	 დადა	 152	 პუქნტიპუქნტი
განისაზღვროსგანისაზღვროს,	როგორცროგორც	მემე-151	პუნქტიპუნქტი,

,,151.	დაუშვებელია	ფუნქციური	ზონების	ცვლილების	მიზნით	მიწათსარგებლობის	გენერალურ
გეგმაში	 ცვლილების	 შეტანა	 თუ	 განსახილველი	 მიწის	 ნაკვეთის	 ფართობი	 და	 ზომები	 არ
შეესაბამება	ზონისათვის	დადგენილ	პარამეტრებს“.

პროქტითპროქტით	გათვალისწინებულიგათვალისწინებული	მემე-16	მუხლისმუხლის	,,რრ“	ქვეპუნქტიქვეპუნქტი	ამოღებულამოღებულ	იქნასიქნას	დადა	დარჩესდარჩეს	იგივეიგივე
რედაქციითრედაქციით,	 როგორცროგორც	 მოქმედმოქმედ	 რედაქციაშიარედაქციაშია.	 ასევეასევე	 ცვლილებაცვლილება	 შევიდესშევიდეს	 ამავეამავე	 მუხლისმუხლის	 ,,დდ“
ქვეპუნქტსაქვეპუნქტსა	დადა	,,ეე“	ქვეპუნქტშიქვეპუნქტში.

,,დდ)	 რზრზ-2	 –	 დაუშვებელია	 ყოველგვარი	 მშენებლობა,	 გარდა	 ამ	 წესების	 დანართი-1-ით
განსაზღვრული	 ძირითადი	 და	 სპეციალური	 (ზონალური)	 შეთანხმებით	 დაშვებული
სახეობებისა.

განაშენიანების	რეგულირების	პარამეტრები
კ-1 0,2 კოეფიციენტი
კ-2 - კოეფიციენტი
კ-3 0,8 კოეფიციენტი
საცხოვრებელი	სიმჭიდროვე 10/1	** ერთეული/ჰა

მიწის	ნაკვეთის
ფართობი	დაზომები

მინიმალური	ფართობი 1000* კვ.მ
მინიმალური	სიგანე - მეტრი
მინიმალური	სიღრმე - მეტრი

შენობა-ნაგებობის	მაქსიმალური	სიმაღლე 12*** მეტრი

შენიშვნაშენიშვნა

*	 2019	 წლის	 1	 აპრილიდან	 დაყოფის	 (გამიჯვნის)	 შედეგად
წარმოშობილ	 მიწის	 ნაკვეთზე	 სასტუმროსა	 და	 ინდივიდუალური
საცხოვრებელი	სახლის	მშენებლობისათვის

**ინდივიდუალური	 (ერთბინიანი)	 საცხოვრებელი	 სახლებისთვის
განაშენიანების	რეგულირების	გეგმის	ფარგლებში

***	 ძირითადი	 დასაშვები	 და	 სპეციალური	 (ზონალური)
შეთანხმებით	დაშვებული	შენობებისათვის

ეე)	 რზრზ-3	 –	 დასაშვებია	 განაშენიანების	 რეგულირების	 წესების	 დანართი	 1-ით	 განსაზღვრული
ძირითადი	და	სპეციალური	(ზონალური)	შეთანხმებით	დაშვებული	სახეობები.

განაშენიანებისრეგულირებისპარამეტრები
კ-1 0,3 კოეფიციენტი
კ-2 1,0 კოეფიციენტი
კ-3 0,6 კოეფიციენტი
საცხოვრებელისიმჭიდროვე 10/1	** ერთეული/ჰა

მიწისნაკვეთისფ
ართობიდაზომები

მინიმალურიფართობი1000* კვ.მ
მინიმალურისიგანე – მეტრი
მინიმალურისიღრმე – მეტრი

შენობა-
ნეგებობისმაქსიმალურისიმაღლე

12*** მეტრი

*	2019	წლის	1	აპრილიდან	(დაყოფის)	გამიჯვნის	შედეგად	წარმოშობილ
მიწის	 ნაკვეთზესასტუმროსა	 და	 სააგარაკე-დასასვენებელი
საცხოვრებელი	სახლის	მშენებლობისათვის



შენიშვნაშენიშვნა
**სააგარაკე-დასასვენებელი	 საცხოვრებელი	 სახლებისთვის
განაშენიანების	რეგულირების	გეგმის	ფარგლებში

***	 საგამონაკლისო	 სპეციალური	 (ზონალური)	 შეთანხმებით
დასაშვები	სახეობებისათვის

21-	ეე	მუხლისმუხლის,	მემე-2	პუნქტისპუნქტის,	,,აა“,	,,ბბ“,	,,გგ“	ქვეპუნქტებიქვეპუნქტები	ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს	შემდეგიშემდეგი	რედაქციითრედაქციით.

,,2.	კ-1	და	კ-2	კოეფიციენტების	ზღვრული	მაჩვენებლების	გადამეტება	დასაშვებია	ერთჯერადად
ქვემოთ	ჩამოთვლილ	შემთხვევებში:

ა)	 რთული	 რელიეფის	 მიწის	 ნაკვეთებზე	 საცხოვრებელი	 ტერასული	 შენობებისა	 და	 მათი
კომპლექსების	 მშენებლობისას,	 გეგმარებითი	 სპეციფიკიდან	 გამომდინარე	 კ-1	 ცვლილება	 –
არაუმეტეს	0,7-მდე,	თუმცა	კ-3	არანაკლებ	0,2	გამოყენების	პირობით;

ბ)	განპირობებული	(იძულებითი)	შეუსაბამო	ობიექტებისათვის	ამ	წესის	24-ე	მუხლის	მე-2	პუნქტის
შესაბამისად	 განაშენიანების	 ინდივიდუალური	 პარამეტრების	 დადგენისას,	 ფაქტობრივად
ათვისებული	პარამეტრების	დაფიქსირების	მიზნით;

გ)	 კოოპერატიული	 ბინათმშენებლობით	 დაზარალებულთა	 დაკმაყოფილების	 მიზნით
მუნიციპალიტეტის	მიერ	გადაცემულ/გამოყოფილ	მიწის	ნაკვეთებზე;	„

ცვლილებებისცვლილებების	 პროექტითპროექტით	 გათვალისწინებულგათვალისწინებულ	 24	 -	 ეე	 მუხლშიმუხლში	 დამატებითდამატებით	 ქვეპუქტებზექვეპუქტებზე	 არისარის
ტექნიკურიტექნიკური	შეცდომაშეცდომა	დადა	ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს	ნუმერაციანუმერაცია	შემდეგიშემდეგი	რედაქციითრედაქციით,

,,24-ეე	მუხლსმუხლს	დაემატოსდაემატოს	შემდეგიშემდეგი	შინაარსისშინაარსის	მემე-6,	მემე-7,	მემე-8	დადა	მემე-9	პუნქტებიპუნქტები:

,,6.	 განპირობებული	 (იძულებითი)	 შეუსაბამო	 სტატუსის	 მქონე	 უძრავი	 ობიექტებისათვის
ინდივიდუალური	 პარამეტრების	 დადგენა	 საჭიროებსამ	 თავის	 მოთხოვნათა	 შესაბამისად
გაცემულ	 სპეციალურ	 (ზონალურ)	 შეთანხმებას,	რომელშიც	 მითითებულ	 უნდა	 იქნას	 ამგვარი
შეთანხმებით	ნებადართული	გამოყენებისა	და	განაშენიანების	კონკრეტული	სახეობა.

7.	 2019	 წლის	 1	 აპრილიდან	 განაშენიანების	 რეგულირების	 წესებთან	 შეუსაბამოდ	 გამიჯნულ
მიწის	ნაკვეთებზე	ინდივიდუალური	პარამეტრების	დადგენა	დაუშვებელია.

8.	 მიწის	 ნაკვეთზე	 მრავალბინიანი	 საცხოვრებელი,	 სასტუმროს	 ან	 საცხოვრებელი	 ფუნქციის
შემცველი	მრავალფუნქციური	 შენობის	 განთავსების	 მიზნით	 ინდივიდუალური	 პარამეტრების
დადგენა	 შესაძლებელია,	 თუ	 იგი	 შეესაბამება	 ამ	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 მოთხოვნებს	 და
ამასთანავე	 ფართობისა	 და	 ზომების	 მიხედვით	 ნაკვეთი	 აკმაყოფილებს	 განაშენიანების
რეგულირების	წესებით	შესაბამისი	ზონისათვის	დადგენილი	მიწის	ნაკვეთის	პარამეტრების	 3/4-
ს	მაინც.

9.	 ამ	 მუხლის	 მე-8	 პუნქტის	 მოქმედება	 არ	 ვრცელდება	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	 დამცავ
ზონებში.	„

შესაბამისადშესაბამისად,	 ურბანულიურბანული	 დაგეგმარებისადაგეგმარებისა	 დადა	 საქალაქოსაქალაქო	 მეურნეობისმეურნეობის	 კომისიასკომისიას	 მიაჩნიამიაჩნია,
აღნიშნულიაღნიშნული	 პროექტიპროექტი	 ზზ/აღნიშნულიაღნიშნული	 შენიშვნებისშენიშვნების	 გათვალისწინებითგათვალისწინებით	 გატანილგატანილ	 იქნასიქნას
საკრებულოსსაკრებულოს	უახლოესუახლოეს	სხდომაზესხდომაზე	განსახილველადგანსახილველად	.

პატივისცემით,

რევაზ	სოხაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-ურბანული	დაგეგმარების	და	საქალაქო	მეურნეობის
კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე


