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გორის მუნიციპალიტეტის მერია
 

  
KA990151794596019

საქართველო, გორი 1400, გ. ფერაძის 5; ს/კ 218086087

№ 02/15482 26 / აგვისტო / 2019 წ.
 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
  

 

 

 
 მოგეხსენებათ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს პროექტს ქ. გორის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევის, საყრდენი რუკის, ზოგადი გეგმარებითი რეკომენდაციების და
გეგმარებითი დავალების საფუძველზე ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებასთან
დაკავშირებით.   საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ საფუძველზე, სკოპინგის
დასკვნის გაცემის მიზნით, განსახილველად წარმოგიდგენთ 24-ე მუხლის შესაბამისად მომზადებულ „ქ. გორის
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის“ სკოპინგის ანგარიშსა და „ქ, გორის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის კონცეფციას“. 

  დანართები: 
 1.  სკოპინგის ანგარიში; 

 2. ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონცეფცია
 სკოპინგის ანგარიშის დანართები: 

 1.  ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება; 
 2.  ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონცეფცია; 

 3.  ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საყრდენი გეგმა; 
 4.ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მომზადებისას ჩატარებული შეხვედრათა ოქმები; 

 5. საპროექტო ჯგუფის საკონკურსო წინადადება; 
 6. ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დასკვნითი ანგარიში 

 7. ქალაქთმშენებლობითი ანალიზი და რეკომენდაციები ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის
მომზადებისათვის. 

 პატივისცემით,

 
  
  

გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი
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