საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №161
2013 წლის 21 ივნისი
ქ.თბილისი

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე4 პუნქტის შესაბამისად,
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009
წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში (სსმ,2009 წელი, მუხლი 430) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 32ე მუხლის პირველი პუნქტის:
ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ) გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიებისათვის, ასევე ქ. ბორჯომის
ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისათვის – საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;“;
ბ) „ბ1 “ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
2. 37ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამ სტადიად, გარდა 38ე და 39ე მუხლებით დადგენილი შემთხვევებისა,
რომელთაგან თითოეულზე მიმდინარეობს დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული წარმოება. მხოლოდ წინა
სტადიით
გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
წარმოების
დასრულებისა
და
დადებითი
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდეგ შეუძლია ნებართვის მაძიებელს მოითხოვოს
შემდგომი სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება. აღნიშნული სტადიების ადმინისტრაციული
წარმოების ვადებია:
ა) I სტადია – ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა (შემდგომში – მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ
გამოყენების პირობების დამტკიცება) – არაუმეტეს 12 დღისა; IV კლასის შენობანაგებობებისათვის, ბახმაროს,
ბაკურიანის, გუდაურის და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიებისათვის, აგრეთვე ყველა კლასის იმ
ობიექტებისათვის (გარდა V კლასისა) რომელთა საქმიანობა ექვემდებარება ეკოლოგიურ ექსპერტიზას 
არაუმეტეს 15 დღისა, ხოლო V კლასის შენობანაგებობებისთვის – არაუმეტეს 30 დღისა;
ბ) II სტადია – არქიტექტურულსამშენებლო პროექტის შეთანხმება (შემდგომში  არქიტექტურული
პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება)  არაუმეტეს 18 დღისა; IV კლასის
შენობანაგებობებისათვის, ბახმაროს, ბაკურიანის, გუდაურის და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიებისათვის,
აგრეთვე ისეთი ობიექტებისათვის, რომელთა საქმიანობა ექვემდებარება ეკოლოგიურ ექსპერტიზას და V
კლასის შენობანაგებობებისთვის – არა უმეტეს 20 დღისა;
გ) III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა – არა უმეტეს 5 დღისა, ხოლო V კლასის შენობა
ნაგებობებისთვის– არაუმეტეს 10 დღისა.”.
3. 39ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამკვეთი უფლებამოსილია, მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, მშენებლობის ნებართვის გაცემის
ზოგადი პროცედურისაგან განსხვავებით, აირჩიოს ორსტადიიანი ადმინისტრაციული წარმოება. აღნიშნული
სტადიების ადმინისტრაციული წარმოების ვადებია:
ა) I სტადია – მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება – არა უმეტეს 12 დღისა; IV
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და V კლასის შენობანაგებობებისათვის, აგრეთვე ისეთი ობიექტებისათვის, რომელთა საქმიანობა
ექვემდებარება ეკოლოგიურ ექსპერტიზას, და ბახმაროს, ბაკურიანის, გუდაურის და ურეკის სარეკრეაციო
ტერიტორიებისათვის  არაუმეტეს 15 დღისა;
ბ) II სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა – არა უმეტეს 20 დღისა (მოცემულ სტადიაზე სამშენებლო დო
კუმენტის პროექტი უნდა მოიცავდეს ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II სტადიისათვის
საჭირო პროექტებს/სქემებს).“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
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