
პროექტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №----

ქ. ოზურგეთი                                                                                           „----“ ივლისი 2018 წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული         
შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს   61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის და  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით დამტკიცებული 
წესის 65-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული 60 
მ2-მდე სართულების იატაკის დონეებზე განაშენიანების ჯამური ფართობის, 5 მ-მდე სიმაღლისა 
და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობის და 20 მ2-მდე 
მოცულობის, 10 მ-მდე სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 10 მ-მდე ჩაღრმავების 
მქონე ნაგებობის ასაშენებლად გაიცეს მშენებლობის ნებართვა II კლასის მშენებლობებისათვის 
დადგენილი წესით.

მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე    დავით დარჩია

              



განმარტებითი ბარათი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული         
შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

1. პროექტის წარმდგენი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია.

2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 
დანიშნული მომხსენებელი: თამაზ ლომჯარია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების 
განვითარების სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი;

3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  
ნიშნები:

ა) პროექტის მიღების მიზეზი:
ა.ა) პროექტის შემუშავების საფუძველია საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს   61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და  
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით დამტკიცებული 
წესის 65-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:
     ბ.ა) წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტით განისაზღვრება ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული 60 მ2-მდე სართულების 
იატაკის დონეებზე განაშენიანების ჯამური ფართობის, 5 მ-მდე სიმაღლისა და გრუნტის 
ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობის და 20 მ2-მდე მოცულობის, 
10 მ-მდე სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 10 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე 
ნაგებობის ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის გაცემის საჭიროება, რომელიც უნდა 
გაიცეს II კლასის მშენებლობებისათვის დადგენილი წესით.

ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის 
მიღების სამართლებრივი საფუძვლები.

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს 
წარმოდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა):

ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.
5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2018 წლის 5 სექტემბერი.


