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წინამდებარე განაშენიანების რეგულირების გეგმაში გათვალისწინებულ იქნა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის რეკომენდაციები.
გადახედილ იქნა საპროექტო ტერიტორიის განაშენიანების კონცეფცია.
ცვლილებების თავდაპირველ საფუძვლად აღებულ იქნა ძველი ბათუმის განაშენიანების ბადე, რომელმაც განსაზღვრა შენობების ახალი განლაგება საპროექტო ტერიტორიაზე.  
დაიგეგმა 6 მაღლივი შენობის ნაცვლად, 5 მაღლივი შენობის განთავსება, რამაც თავისთავად სიმსუბუქე შესძინა კომპოზიციას. 
ქალაქის ბადესთან ერთად გათვალისწინებულ იქნა ქ. ბათუმის მთავარი ვიზუალური ხედვის წერტილები. რუსთაველის ქუჩიდან შენარჩუნდა პირდაპირი ხედი ზღვისკენ.    ქ. 
ბათუმის შესასვლელიდან (გოგებაშვილის ქუჩიდან), კეთილმოწყობილი პარკის გავლით შესაძლებელია საპროექტო ტერიტორიის შუაგულში შემოჭრილი ხელოვნური ყურის აღქმა. 
ასევე შენარჩუნებულია ნინოშვილის ქუჩიდან პირდაპირი კავშირი ზღვისპირა ბულვართან.
შენობების სიმაღლეების კომპოზიცია განსაზღვრა ძველი და ახალი ბათუმის განაშენიანებამ შემდეგნაირად: ძველი ბათუმის ქუჩათა ქსელის გასწვრივ მინიმალურად მოხდა 
სიმაღლის ათვისება, ხოლო ბულვარის მხარეს, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივ სივრცეს და არის ათვისებული ახალი მაღლივი განაშენიანებით, განთავსდა კომპლექსის 
მაღალსართულიანი შენობები. 

ცვლილებები განაშენიანების რეგულირების გეგმაში
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შესავალი

წარმოგიდგენთ ქ. ბათუმში იაკობ გოგებაშვილის ქუჩასა და ზღვის სანაპიროს შორის მდებარე ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმას მრავალფუნქციური 
კომპლექსის ასაშენებლად. 

პროექტი შესრულებულია შპს “მულტივერს არქიტექტურა”-ს მიერ შპს “ბათუმი რივიერა”-ს დაკვეთით. გრგ-ს პროექტის დამუშავების მიზანია შპს „ბათუმი რივიერა’’-ს 
მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო კოდები: 05.21.01.031; 05.21.01.030; 05.21.01.029; 05.21.01.018 (59.042 კვ.მ.). ასევე, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკისგან იჯარით აღებული მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების საკადასტრო კოდები: 05.21.20.079; 05.21.20.070; 05.21.20.071; 05.21.20.084; 05.21.20.082; 05.21.21.015 (12.230 
კვ.მ.) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მფლობელობაში არსებული სარეკრეაციო ტერიტორიის საკადასტრო კოდები: 05.21.20.053; 05.21.20.076; 05.21.20.034; 05.21.20.056; 
05.21.20.077 (19.195 კვ.მ) სამშენებლოდ განვითარების ძირითადი საკანონმდებლო და სამშენებლო ასპექტების განსაზღვრა. ჩვენს მიერ მოხდა საპროექტო ტერიტორიის 
შესწავლა, გამოვიკვლიეთ ირგვლივ არსებული განაშენიანება, სატრანსპორტო კვანძები. მოპოვებული ინფორმაცია გავაანალიზეთ სხვა და სხვა დარგის სპეციალისტებთან 
ერთად.

გრგ-ს მომზადების საფუძველია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ქ. ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისთვის განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 27 დეკემბერი, N76. 

საპროექტო არეალზე განთავსებულია შემდეგი ფუნქციური ზონები:

სსზ-2 - საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 (კ-1=0,7, კ-2 = 4,0-მდე, კ-3= 0.1)
ლსზ - ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა
რზ - სარეკრეაციო ზონა
ტზ-1 -  სატრანსპორტო ზონა

განმარტება

სამშენებლოდ განსავითარებელი ტერიტორია მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, ზღვისპირა პარკის (ბულვარის) მარჯვენა განაპირა საზღვართან ახლოს, იაკობ გოგებაშვილის 
ქუჩასა და ზღვის სანაპიროს შორის. ტერიტორიის ჩრდილოეთით მდებარეობს ბათუმის შუქურა, ხოლო აღმოსავლეთით - ბათუმის საზღვაო სადგური. საპროექტო არეალის 
გარშემო მდებარე შენობები ძირითდად ტურისტულ ინფრასტრუქტურას მოიცავს. მათ შორის გამოირჩევა მაღალი ინტენსივობის განაშენიანების სასტუმრო რედისონი, პორტა 
ბათუმი. ტურისტებისთვის მიმზიდველი ობიექტებია ასევე „ანბანის კოშკი’’ და „ალი და ნინოს ქანდაკება”. ამ გარემოცვაში, დიდი ხნის განმავლობაში კეთილმოუწყობელი 
ბუნებრივი საფარით დაფარული 6 ჰექტარზე მეტი ფართობის მქონე არეალი და „ჭაჭის შადრევნებიანი კოშკი”-ს გარშემო არსებული, ამჟამად უფუნქციო სარეკრეაციო 
ტერიტორია საჭიროებს გონივრულ დაგემვასა და განვითარებას.

პროექტის განხორციელებაში ჩართულია დამკვეთი - სილქ როუდ ჯგუფი, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი, გენერალური გეგმის პროექტის ავტორი - საერთაშორისო 
არქიტექტურული კომპანია CHAPMAN TAYLOR მადრიდის სტუდია, საინჟინრო საერთაშორისო კომპანიები HBTBIM და DINAMIK PROJE და არქიტექტურული კომპანია 
მულტივერს არქიტექტურა.

საპროექტო ტერიტორიაზე გაშენებული კომპლექსი შესაძლებელია იქცეს შუალედურ გარდამავალ რგოლად, მისი ჩრდილო აღმოსავლეთით მოსაწყობ საზოგადოებრივ 
პარკს და ბათუმის არსებულ ბულვარს შორის.
საპროექტო ტერიტორიაზე შენობათა კონფიგურაციის გარდაქმნა რუსთაველის გამზირს უნარჩუნებს პერსპექტიულ ხედს ქუჩის მხრიდან ბათუმის ყურეზე ზღვის 
მიმართულებით. 
აღსანიშნავია დაგეგმილი პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან ქალაქის ცენტრში ამგვარი კომპლექსის არსებობა კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ბათუმის 
სანაპირო ზოლს და საერთო ჯამში, ხელს შეუწყობს აჭარის ტურიზმის განვითარებას. გარდა ამისა, იახტ-კლუბის მეშვეობით, იგეგმება მაღალშემოსავლიანი ტურისტების 
სეგმენტის მოზიდვა, რომელთა მიღება ამჟამად ვერ ხერხდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო.
ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი იახტკლუბის და ხელოვნური ლაგუნის მოწყობა, რომელიც ხელს შეუწყობს 
ტურიზმის ახალი ნაკადების წარმოშობას. აღნიშნული ლაგუნის მსგავსი მაგალითები გვხვდება ქალაქებში, როგორიცაა მალტა და ლონდონი. 

Sesavali / ganmarteba
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არსებული ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების სამართლებრივი აქტები
სამართლებრივი რეჟიმები
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ეფუძნება შემდეგ საკანონმდებლო ბაზას:

თვითმმართველი ქალაქის  - ბათუმის საკრებულოს დადგენილება #50, 2012 წლის 14 სექტემბერი ქ.ბათუმი
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #59, 2014 წლის 15 იანვარი ქ.თბილისი
ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს დადგენილება #15, 2013 წლის 29 მარტი ქ.ბათუმი  
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის #50 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის აღმასრულებელი ორგანოს-საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება, 2013 წლის 10 მაისის #02/610  
კონკრეტული ფუნქციური ზონირების რუკა

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება, 2008 წლის 8 ივლისი     
დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს კანონი, 2006 წლის 27 დეკემბერი   
საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
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დაგეგმვის მიზნები და ამოცანები

დაგეგმვის მიზანს წარმოადგენს აჭარაში, ქ. ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში მრავალფუნქციური კომპლექსის განვითარება. კომპლექსი მოიცავს როგორც მრავალბინიან 
საცხოვრებელ სახლებს, სასტუმროებს, ისე საზღვაო სანაოსნოსთან ინტეგრირებულ მრავალფუნქციურ კომპლექსს, იახტ-კლუბს, რესტორნებს, კონვენციის ცენტრს, კაზინოს, 
საცხოვრებელს და საზოგადოებრივ სივრცეებს. კომპლექსის მიმზიდველობას განაპირობებს საზოგადოებრივი აქტივობები, რომლის ცენტრალური თემა იქნება საზღვაო 
ნაოსნობა, იახტ-კლუბი და სარეკრეაციო საზოგადოებრივი სივრცეები. 

აღსანიშნავია დაგეგმილი პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან ქალაქის ცენტრში ამგვარი კომპლექსის არსებობა კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ბათუმის 
სანაპირო ზოლს და საერთო ჯამში, ხელს შეუწყობს აჭარის ტურიზმის განვითარებას.

პროექტის ამოცანებია:
• მაღალი დონის, თანამედროვე დასახლების შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება დამოუკიდებელი მომსახურებებით;
• კომერციული სივრცეების, საკონფერენციო დარბაზების, ბარებისა და რესტორნების მოწყობა;
• ტერიტორიაზე მიწისზედა ავტოსადგომების მოწყობა;
• საერთაშორისო სტანდარტების იახტ-კლუბის განვითარება ნავსადგომითა და თავისი დამხმარე ნაგებობებით, რაც გათვალისწინებულია შპს “რივიერა”-ს და აჭარის 

ავტონომიური რესპიბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის  გაფორმებული ხელშეკრულებით.
• მიმდებარე სარეკრეაციო სივრცის ფუნქციის შენარჩუნება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
• არსებული უფუნქციო ტერიტორიის კეთილმოწყობა და განვითარება.

საპროექტო გადაწყვეტა მიმართულია ტერიტორიის სწორად განვითარებისკენ და გაუმჯობესებისკენ. ვინაიდან ტერიტორია არ მოიცავს ღირებული ლანდშაფტის 
ელემენტებს და დღევანდელი მდგომარეობით ტერიტორიის გამოყენება არ ხდება სარეკრეაციო ფუნქციით, პროექტის თანახმად დაგეგმილია ტერიტორიის ცენტრალური 
ნაწილის დატვირთვა რეკრეაციული ფუნქციით. ტერიტორიის გამწვანებისთვის დაგეგმილია ძვირადღირებული სამუშაოების ჩატარება, სარწყავი სისტემების მოწყობა და 
სხვა ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მიზანია  ტერიტორიის საზოგადოებრივ სივრცედ გარდაქმნა. კომპლექსში განთავსდება სხვადასხვა ფუნქციით დატვირთული სივრცეები, რომელიც 
ხელმისაწვდომი იქნება ყველა სტუმრისათვის - კომერციული სივრცეები, რესტორანი, კაფე, სპორტული დარბაზები, სპა, საცურაო ღია და დახურული აუზები და სხვა.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია პროექტის განხორციელების ეკონომიკური მხარე. ბათუმს, როგორც საქართველოს მასშტაბით მნიშვნელოვან ტურისტულ ცენტრს შეემატება 
უმაღლესი ხარისხის საერთაშორისო სასტუმრო ოპერატორები. კონვენციის ცენტრი ხელს შეუწყობს ბათუმის ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას.  
პროექტის ფარგლებში მხოლოდ სამშენებლო საქმიანობის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს დაახლოებით  300-350 მილიონ აშშ დოლარს. 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ცხადია, რომ ასეთი მსხვილი ინვესტიცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს აჭარის ეკონომიკაში.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია პროექტის განხორციელებისა და შემდგომში ექსპლუატაციის პერიოდში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. წინასწარი მონაცემებით მხოლოდ 
სამშენებლო საქმიანობაში დაახლოებით 2000-ზე მეტი ადამიანის დასაქმებაა ნავარაუდევი.
პროექტის ფარგლებში მოხდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან იჯარით აღებული ტერიტორიის განვითარება,  ზღვისპირა პარკის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და 
იახტკლუბის განვითარება. 
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ არსებობს თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების იახტ-კლუბი. პროექტის განხორციელების შემდეგ, 
შესაძლებელი იქნება მაღალშემოსავლიანი ტურისტების სეგმენტის მოზიდვა, რომელიც ამ ინფრასტრუქტურის არ არსებობის გამო, დღეს ქვეყანაში ვერ შემოდის. 
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              S                          W                          O                         T
Zlieri mxare susti mxare SesaZleblobebi safrTxeebi 

mdebareoba 
 
1. zRvis sanapirosTan, 
sarekreacio teritoriebTan 
da sanaosnosTan axlo 
mdebareoba; 
2. gaSlili sivrce da zRvis 
xedebi. 
3. axlomdebare 
sazogadoebrivi aqtivobebis 
simravle. 

 
1. zRvis niSnulTan 
siaxlovis gamo 
konstruqciuli 
SezRudvebis arseboba. 

 
1. zRvasTan da sanaosno 
zonasTan siaxlovis 
gamoyeneba. 
2. arsebuli sarekreacio 
sivrceebis dagegmil 
sarekreacio sivrceebTan 
harmoniulad Serwymis 
SesaZlebloba. 

 

ekologia 
 
1. Sav zRvasTan mWidro 
kavSiri. 
2. sarekreacio zonebTan 
axlo mdebareoba. 

 
 

 
1. proeqtSi 
gaTvaliswinebulia 
sarekreacio zonebis 
SenarCuneba da 
keTilmowyoba. 
2. mwvane arqiteqturis 
principebis dacva. 

 
1. mSeneblobis procesSi 
xmauris warmoSoba. 

satransporto infrastruqtura 
 
1.  satransporto qselTan 
moxerxebuli kavSiri. 
2. sazogadoebriv 
transportTan moxerxebuli 
kavSiri. 
3. safexmavlo da 
savelosipedo marSrutebTan 
siaxlove. 

  
1. arsebuli satransporto 
kvanZis gamoyeneba 
teritoriasTan kavSirebis 
gasaZliereblad. 

 
1. mSeneblobis procesSi 
satvirTo da samSeneblo 
transportis raodenobis 
gazrda. 

sainJinro qselebi 
 
1. mimdebared komunikaciebis 
arseboba. 

 
1. arsebuli iaxt-klubis 
saproeqto dokumentaciis 
ararsebobis gamo 
damatebiTi kvlevebis 
saWiroeba. 
 

 
1. arsebuli komunikaciebis 
qselis safuZvelze Sida 
teritoriuli qselebis 
ganviTareba. 

 

teritoriis ganviTareba 
 
1. arsebobs teritoriis 
mniSvnelovan turistul da 
sazogadoebriv-saqmian 
zonad ganviTarebis 
SesaZlebloba. 
2. SesaZlebelia sarekreacio 
funqciebis gaZliereba. 

  
1. sarekreacio sivrceebis 
keTilmowyoba sajaro 
sargeblobisTvis. 
2. mimzidveli 
sacxovrebeli da 
mravalfunqciuri centris 
ganviTareba. 
3. sakonferencio centris 

meSveobiT turistuli 
sezonis gaxangrZlivebis 
SesaZlebloba. 
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საპროექტო მიწის ნაკვეთზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების ფუნქციური დანიშნულება/ეტაპები და რიგითობა

საპროექტო ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება იგეგმება 5 ფაზად:
ფაზა I - შენობა T1, საცხოვრებელი, კომერციული და კვების ობიექტები, ავტოსადგომი, იახტ-კლუბი, ე.წ. ბიჩ-ქლაბი (კლუბი) და ქლაბ ჰაუსი (იახტ-კლუბის წევრების 
თავშეყრის ადგილი), მუნიციპალური პარკის კეთილმოწყობა.
ფაზა II - შენობა T2 - მაღლივი საცხოვრებელი შენობა, კომერციული და კვების ობიექტები და ავტოსადგომი.
ფაზა III - შენობა T3 - მაღლივი საცხოვრებელი შენობა, კომერციული და კვების ობიექტები და ავტოსადგომი.
ფაზა IV - შენობა T4 - მაღლივი აპარტ ოტელი, კომერციული და კვების ობიექტები, ავტოსადგომი, კონვენციის ცენტრი.
ფაზა V - შენობა T5 - მაღალი კლასის სასტუმრო, კაზინო, კომერციული და კვების ობიექტები. 

საპროექტო ნაკვეთზე განთავსებულია მაღლივი შენობები, რომელთაც გააჩნიათ სამდონიანი პოდიუმი. პოდიუმებზე ჯამში გათვალისწინებულია 6 (მათ შორის სპორტული, 
დასასვენებელი და საბავშვო) საცურაო აუზის და ორი სპორტული მოედნის განთავსება. 
პროექტი შედგება 5 ცალკე მდგომი შენობა-ნაგებობისგან, რომელთა სართულიანობა მერყეობს 26-იდან 56 სართულამდე. 

ნაკვეთების მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს ხელოვნური ყურე, სადაც გათვალისწინებულია ნავსადგომი იახტებისთვის. ფუნქციურად ეს ნაკვეთები დატვირთული იქნება 
საცხოვრებელი, კომერციული, სასტუმრო, საზოგადოებრივი სივრცეებით, ნავსადგომითა და მისთვის გათვალისწინებული მომსახურებით. გენგეგმა მოიცავს სანაპიროზე 
შოურუმისა და შესაკეთებელი დოკების განთავსებას.
მუნიციპალური პარკი სრულიად სარეკრეაციო ფუნქციით დაიტვირთება. განხორციელდება პარკის რეკონსტრუქცია. დაგეგმილია ღია ამფითეატრის მოწყობა, გაიმართება 
საზოგადოებრივი პარკისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. 

შენობების არქიტექტურული კონცეფცია ემყარება ენერგო ეფექტურ, მწვანე არქიტექტურის პრინციპებს, რაც დიზაინის ნაწილთან ერთად აისახება საინჟინრო გადაწყვეტებში. 

* ტერიტორიაზე განსაზღვრულია სატრანსფორმატოროს და სხვა ტექნიკური მცირე მოცულობების განთავსება, რომელთა ადგილმდებარეობა დადგინდება პროექტის 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

* შესაძლებელია განაშენიანების რეგულირების გეგმის განხორციელების რიგითობა შეიცვალოს, პროექტის განვითარებიდან გამომდინარე.

* აღსანიშნავია, რომ ცალკეული შენობების პროექტირების მსვლელობის დროს შესაძლოა უმნიშვნელო ცვლილება შეეხოს შენობების ფორმას და ასევე ადგილმდებარეობას.

* იმისათვის, რომ ვიზუალიზაციაში შექმნილიყო გენ-გეგმით გათვალისწინებული საერთო ხასიათი, ყველა მაღლივი შენობა დამუშავდა იდენტურად, რაც შესაბამისად 
განიცდის ცვლილებას თითოეული შენობის არქიტექტურულ პროექტზე მუშაობის პროცესში.
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საპროექტო მიწის ნაკვეთზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების სართულიანობა და გაბარიტები

სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე შენობის მაქსიმალურად დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრისთვის გამოყენებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 
წლის 08 ივლისის #1-1/1254 ბრძანებით დამტკიცებული „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების ძირითადი დებულებები“-ს 27-ე მუხლის მე-2 
პუნქტით გათვალისწინებული ფორმულა.

საპროქტო ნაკვეთს ირგვლივ ესაზღვრება საზოგადოებრივი სივრცეები და რეგისტრირებული ნაკვეთები, რომელთაგან რამდენიმეზე არსებული რეგისტრაცია წარმოადგენს 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებას და განთავსებულია ბულვარის ტერიტორიაზე. აღნიშნული მოცემულობის თანახმად და იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ ბულვარი 
წარმოადგენს საზოგადოებრივ სივრცეს, არ უნდა მოხდეს საპროექტო შენობების სართულიანობის შეზღუდვა. 
ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სართულიანობის კომპოზიცია ლოგიკურად ერწყმის ძველი და ახალი ბათუმის განაშენიანებას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ კომპლექსის 
მაღლივი შენობები განთავსებულია ახალი ბათუმის მაღალსართულიან შენობებთან და სართულიანობა საგრძნობლად კლებულობს ძველი ბათუმის განაშენიანების 
მიმართულებით.

2017 წლის 12 დეკემბერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და შპს „რივიერა“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის (იჯარის ფორმით) შესახებ თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია უზრუნველყოს იახტ-
კლუბის განვითარების პროექტის (ნავსაყუდელი, იახტ-კლუბი რესტორნით, პლაჟი, მშრალი დოკი, სახელოსნო, მცურავი საშუალებები) შემუშავება და შესათანხმებლად 
სამინისტროში წარმოდგენა. 
აღნიშნული გარემოება ასაბუთებს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონაში (ლსზ) და სატრანსპორტო ზონაში (ტზ) განთავსებული მოცულობების განთავსებას.
იახტ-კლუბი კი დაპროექტებულია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და აკმაყოფილებს იჯარის ხელშეკრულებაში განსაზღვრულ პირობებს. 

008

Senoba-nagebobis sarTulianoba 
da gabaritebi

25.05.19



MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori
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statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa
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proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera
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GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

ijaris xelSekruleba

010 25.05.19
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pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

ijaris xelSekruleba

011 25.05.19
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saTauri
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proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19
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baTumi riviera
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saproeqto teritoria
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GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19
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baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

saproeqto teritoria
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pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3
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N

1:3000GE159BA
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ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018578125* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.01.018

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018578125    -  29/06/2018 12:10:30   05/07/2018 11:05:49

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 01 018
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ØÖÜÀ ÁÀÒÁÉÖÓÉ , N 6

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 4559.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.01.015;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892018466865  , ÈÀÒÉÙÉ 30/05/2018 17:19:53
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  31/05/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ-Ó ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁËÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ N180619978 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:30/05/2018 ,ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ
Ä. ÂÅÀÍÝÄËÀÞÄ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ , ID ÍÏÌÄÒÉ:445534636

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018578125

ÈÀÒÉÙÉ 29/06/2018
12:10:30

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 05/07/2018

ÉÐÏÈÄÊÀÒÉ: ÛÐÓ ãÉ ÓÉ Ä× ËÖØÓÄÌÁÖÒÂÉ B186.134; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ 445534636; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ:4559.00 ÊÅ.Ì. ;

ÉÐÏÈÄÊÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N180765896, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ29/06/2018, ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ Ä. ÌÄÒÂÄË,

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
882016883074

ÈÀÒÉÙÉ 21/12/2016
10:38:11

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 22/12/2016

ÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ 445534636; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ ÁÉÜ" 404422530; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 3000.00 ÊÅ.Ì. ÃÀ ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁ(ÄÁ)ÉÓ ÓÀÄÒÈÏ
×ÀÒÈÉ:1594.94 ;

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ21/12/2016, ÓÓÉÐ "ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ",

ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ22/12/2016, ÓÓÉÐ "ÓÀãÀÒÏ
ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ",

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018578121* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.01.029

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018578121    -  29/06/2018 12:10:10   05/07/2018 16:23:21

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 01 029
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ØÖÜÀ ÁÀÒÁÉÖÓÉÓ , N 6

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 3000.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.01.027;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ:ÓÀÏ×ÉÓÄ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ
ÛÄÍÏÁÀ N 01/2
ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁ(ÄÁ)ÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉ:1594.94

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892018466888  , ÈÀÒÉÙÉ 30/05/2018 17:23:04
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  31/05/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÛÐÓ "ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀÓ" ÃÀÌ×ÖÞÅÍÄÁËÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ N180619978 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:30/05/2018
,ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ Ä. ÂÅÀÍÝÄËÀÞÄ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ , ID ÍÏÌÄÒÉ:445534636

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018578121

ÈÀÒÉÙÉ 29/06/2018
12:10:10

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 05/07/2018

ÉÐÏÈÄÊÀÒÉ: ÛÐÓ ãÉ ÓÉ Ä× ËÖØÓÄÌÁÖÒÂÉ B186.134; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ 445534636; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 3000.00 ÊÅ.Ì. ÃÀ ÌÀÓÆÄ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÄÁÉÈ ;

ÉÐÏÈÄÊÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N180765896, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ29/06/2018,  ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ ÄËÄÍÄ ÌÄÒÂÄË

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ�ÀÒ�ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ�ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ�ÀÒ�ÀÒÉÓ

"×ÉÆÉÊÖÒÉ�ÐÉÒÉÓ�ÌÉÄÒ�2�ßËÀÌÃÄ�ÅÀÃÉÈ�ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ�ÀÒÓÄÁÖËÉ�ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ�ÀØÔÉÅÉÓ�ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ,�ÀÂÒÄÈÅÄ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ�1000�ËÀÒÉÓ�ÀÍ�ÌÄÔÉ�ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ�ØÏÍÄÁÉÓ�ÓÀÜÖØÒÀÃ�ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ�ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ�ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ�ÂÀÃÀáÃÀÓ�ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ�ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ�ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ�ßËÉÓ�1�ÀÐÒÉËÀÌÃÄ,�ÒÉÓ�ÛÄÓÀáÄÁÀÝ�ÀÙÍÉÛÍÖËÉ�×ÉÆÉÊÖÒÉ�ÐÉÒÉ�ÉÌÀÅÄ�ÅÀÃÀÛÉ�ßÀÒÖÃÂÄÍÓ�ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ÏÒÂÀÍÏÓ.�ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ�ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ�ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ,�ÒÀÝ�ÉßÅÄÅÓ�ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ�ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ�XVIII�ÈÀÅÉÓ�ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ�ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ�ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÓÀãÀÒÏ�ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÄÒÏÅÍÖËÉ�ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ�Ï×ÉÝÉÀËÖÒ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ�www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ�ÌÉÙÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ�www.napr.gov.ge,�ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ�ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË�ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ�ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ,�ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ�ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ�ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ�ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË�ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ�ÔÄØÍÉÊÖÒÉ�áÀÒÅÄÆÉÓ�ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ�ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ�ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ:�2�405405�ÀÍ�ÐÉÒÀÃÀÃ�ÛÄÀÅÓÄÈ�ÂÀÍÀÝáÀÃÉ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ�ÌÉÙÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ�ÓÀáËÉÓ�ÝáÄË�áÀÆÆÄ�2�405405;
ÓÀãÀÒÏ�ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ�ÌáÒÉÃÀÍ�ÖÊÀÍÏÍÏ�ØÌÄÃÄÁÉÓ�ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ�ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ�ÝáÄË�áÀÆÆÄ:�08�009�009�09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ�ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ�ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ�ÓÀÊÉÈáÈÀÍ�ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ�ÌÏÂÅßÄÒÄÈ�ÄË-×ÏÓÔÉÈ:�info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018578114* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.01.030

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018578114    -  29/06/2018 12:09:53   05/07/2018 17:25:13

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 01 030
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ØÖÜÀ ÁÀÒÁÉÖÓÉÓ , N 6

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1000.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.01.028;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892018466916  , ÈÀÒÉÙÉ 30/05/2018 17:25:55
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  31/05/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ-Ó ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁËÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ N180619978 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:30/05/2018 ,ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ
Ä. ÂÅÀÍÝÄËÀÞÄ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ , ID ÍÏÌÄÒÉ:445534636

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018578114

ÈÀÒÉÙÉ 29/06/2018
12:09:53

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 05/07/2018

ÉÐÏÈÄÊÀÒÉ: ÛÐÓ ãÉ ÓÉ Ä× ËÖØÓÄÌÁÖÒÂÉ B186.134; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ 445534636; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1000.00 ÊÅ.Ì. ;

ÉÐÏÈÄÊÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N180765896, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ29/06/2018, ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ Ä. ÌÄÒÂÄË,

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ
ÍÏÌÄÒÉ

882016883088
ÈÀÒÉÙÉ�21/12/2016

10:40:59

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ:�ÈÀÒÉÙÉ

22/12/2016

ÌÄÉãÀÒÄ:�ÛÐÓ�ÁÀÈÖÌÉ�ÒÉÅÉÄÒÀ445534636;
ÌÏÉãÀÒÄ:�ÛÐÓ�"ÒÉÅÉÄÒÀ�ÁÉÜ"404422530;

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ�ÍÀÊÅÄÈÉ�7000�ÊÅ.�Ì�((�ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ�ÙÉÀ�ÀÅÔÏÓÀÃÂÏÌÉÓ�ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ);
ÉãÀÒÉÓ�ÅÀÃÀ�2021�ßËÉÓ�31�ÃÄÊÄÌÁÒÉÓ�ÜÀÈÅËÉÈ;

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ�ÖÞÒÀÅÉ�ØÏÍÄÁÉÓ�ÉãÀÒÉÓ�áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ�ÝÅËÉËÄÁÉÓ�ÛÄÓÀáÄÁ, �ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ21/12/2016, �ÓÓÉÐ�"ÓÀãÀÒÏ�ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÄÒÏÅÍÖËÉ�ÓÀÀÂÄÍÔÏ"

ÖÞÒÀÅÉ�ØÏÍÄÁÉÓ�ÉãÀÒÉÓ�áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,�ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ�ÈÀÒÉÙÉ22/12/2016, �ÓÓÉÐ�"ÓÀãÀÒÏ
ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÄÒÏÅÍÖËÉ�ÓÀÀÂÄÍÔÏ"

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ�ÀÒ�ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ�ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ�ÀÒ�ÀÒÉÓ

"×ÉÆÉÊÖÒÉ�ÐÉÒÉÓ�ÌÉÄÒ�2�ßËÀÌÃÄ�ÅÀÃÉÈ�ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ�ÀÒÓÄÁÖËÉ�ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ�ÀØÔÉÅÉÓ�ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ,�ÀÂÒÄÈÅÄ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ�1000�ËÀÒÉÓ�ÀÍ�ÌÄÔÉ�ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ�ØÏÍÄÁÉÓ�ÓÀÜÖØÒÀÃ�ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ�ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ�ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ�ÂÀÃÀáÃÀÓ�ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ�ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ�ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ�ßËÉÓ�1�ÀÐÒÉËÀÌÃÄ,�ÒÉÓ�ÛÄÓÀáÄÁÀÝ�ÀÙÍÉÛÍÖËÉ�×ÉÆÉÊÖÒÉ�ÐÉÒÉ�ÉÌÀÅÄ�ÅÀÃÀÛÉ�ßÀÒÖÃÂÄÍÓ�ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ÏÒÂÀÍÏÓ.�ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ�ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ�ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ�ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ,�ÒÀÝ�ÉßÅÄÅÓ�ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ�ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ�ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ�XVIII�ÈÀÅÉÓ�ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ�ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ�ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÓÀãÀÒÏ�ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÄÒÏÅÍÖËÉ�ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ�Ï×ÉÝÉÀËÖÒ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ�www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ�ÌÉÙÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ�www.napr.gov.ge,�ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ�ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË�ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ�ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ,�ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ�ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ�ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ�ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË�ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ�ÔÄØÍÉÊÖÒÉ�áÀÒÅÄÆÉÓ�ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ�ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ�ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ:�2�405405�ÀÍ�ÐÉÒÀÃÀÃ�ÛÄÀÅÓÄÈ�ÂÀÍÀÝáÀÃÉ�ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ�ÌÉÙÄÁÀ�ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ�ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ�ÓÀáËÉÓ�ÝáÄË�áÀÆÆÄ�2�405405;
ÓÀãÀÒÏ�ÒÄÄÓÔÒÉÓ�ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ�ÌáÒÉÃÀÍ�ÖÊÀÍÏÍÏ�ØÌÄÃÄÁÉÓ�ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ�ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ�ÝáÄË�áÀÆÆÄ:�08�009�009�09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ�ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ�ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ�ÓÀÊÉÈáÈÀÍ�ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ�ÌÏÂÅßÄÒÄÈ�ÄË-×ÏÓÔÉÈ:�info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018577623* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.01.031

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018577623    -  29/06/2018 11:28:35   04/07/2018 14:22:23

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 01 031
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ, ÉÀÊÏÁ ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉÓ ØÖÜÀ,
N 1

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 50483.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.01.028;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892018466938  , ÈÀÒÉÙÉ 30/05/2018 17:28:18
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  31/05/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ-Ó ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁËÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ , N180619978 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:30/05/2018
,ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ Ä. ÂÅÀÍÝÄËÀÞÄ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ , ID ÍÏÌÄÒÉ:445534636

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018577623

ÈÀÒÉÙÉ 29/06/2018
11:28:35

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 04/07/2018

ÉÐÏÈÄÊÀÒÉ: ÛÐÓ ãÉ ÓÉ Ä× ËÖØÓÄÌÁÖÒÂÉ B186.134; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉ ÒÉÅÉÄÒÀ 445534636; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÏÁÉÈ 50483.00 ÊÅ.Ì;

ÉÐÏÈÄÊÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N180765896,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ
ÈÀÒÉÙÉ29/06/2018,  ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ Ä. ÌÄÒÂÄË

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)
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*892018456110* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.070

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018456110    -  28/05/2018 16:27:49   28/05/2018 18:28:15

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 070
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ
ÐÀÒÊÉ_ÍÀÅÓÀÚÖÃÄËÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 3211.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.004;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ: ÍÀÅÓÀÚÖÃÄËÉÓ
ÍÀÂÄÁÏÁÀ ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉÈ-923.44 ÊÅ.Ì

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882017837025  , ÈÀÒÉÙÉ 11/09/2017 14:54:33
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  11/09/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N01-10/4158 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:13/09/2017 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ N01-3/467 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:11/09/2017 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*882016322038* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.053

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882016322038    -  24/05/2016 17:16:55   27/05/2016 15:58:10

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 053
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 10226.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.045;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882016322038  , ÈÀÒÉÙÉ 24/05/2016 17:16:55
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  27/05/2016

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ , N01/22/4269 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:02/09/2010 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ßÄÒÉËÉ N01-10/2070 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:24/05/2016 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ , N75 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:31/08/2010 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉÓ-ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*882016322038* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.056

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882016322038    -  24/05/2016 17:16:55   27/05/2016 15:58:10

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 056
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 338.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.045;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882016322038  , ÈÀÒÉÙÉ 24/05/2016 17:16:55
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  27/05/2016

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ , N01/22/4269 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:02/09/2010 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ßÄÒÉËÉ N01-10/2070 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:24/05/2016 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ , N75 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:31/08/2010 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉÓ-ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209214

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:06:39

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÄÉãÀÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 3211.00 ÊÅ.Ì.;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017,  ÓÓÉÐ ''ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ
ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ''

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018456110

ÈÀÒÉÙÉ 28/05/2018
16:27:49

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 28/05/2018

ØÅÄÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉÓ ÉÀáÔ ÊËÖÁÉ 405268972; 
ØÅÄÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 3211.00 ÊÅ.Ì;
ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:30/11/2037;

ØÅÄÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ28/05/2018,  ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018445473* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.087

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018445473    -  24/05/2018 16:18:47   30/05/2018 11:27:14

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 087
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1593.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.034;  05.21.20.077;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ: N1

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892018238760  , ÈÀÒÉÙÉ 21/03/2018 12:26:11
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  22/03/2018

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N87 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:08/06/2017 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ N910 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:08/08/2017 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÌÏÌÀÒÈÅÀ N2-26-2815 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:22/12/2009 , Ø.ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ
ßÄÒÉËÉ N25/13076 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:16/08/2017 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÌÏÌÀÒÈÅÀ N25/2542 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:12/02/2015 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ , N06 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:14/01/2010 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ N666 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:18/09/2009 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÓÓÉÐ ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:245576826

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209214

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:06:39

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÄÉãÀÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 3211.00 ÊÅ.Ì.;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017,  ÓÓÉÐ ''ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ
ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ''

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018456110

ÈÀÒÉÙÉ 28/05/2018
16:27:49

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 28/05/2018

ØÅÄÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉÓ ÉÀáÔ ÊËÖÁÉ 405268972; 
ØÅÄÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 3211.00 ÊÅ.Ì;
ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:30/11/2037;

ØÅÄÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ28/05/2018,  ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018456261* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.071

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018456261    -  28/05/2018 16:40:55   31/05/2018 16:03:59

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 071
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ
ÐÀÒÊÉ_ÍÀÅÓÀÚÖÃÄËÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 667.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.004;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882017461687  , ÈÀÒÉÙÉ 01/06/2017 11:13:10
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  02/06/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N01-3/207 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/05/2017 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*882017743916* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.076

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882017743916    -  16/08/2017 14:19:31   17/08/2017 11:47:22

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 076
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 7038.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.057;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882017743916  , ÈÀÒÉÙÉ 16/08/2017 14:19:31
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  17/08/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ N2-26-2815 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:22/12/2009 , Ø.ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ N666 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:18/09/2009 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ
ßÄÒÉËÉ N25/13076 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:16/08/2017 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÁÒÞÀÍÄÁÀ , N06 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:14/01/2010 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÄÒÉÀ
ÌÏÌÀÒÈÅÀ N25/2542 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:12/02/2015 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÓÓÉÐ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉ ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:245576826

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉ ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017208969

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
16:48:37

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÄÉãÀÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 1736.00 ÊÅ.Ì.;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017, ÓÓÉÐ ''ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ
ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ'',

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018456233

ÈÀÒÉÙÉ 28/05/2018
16:38:42

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 01/06/2018

ØÅÄÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉÓ ÉÀáÔ ÊËÖÁÉ 405268972; 
ØÅÄÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1736.00 ÊÅ.Ì.;
ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:30/11/2037;

ØÅÄÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ28/05/2018,  ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018456233* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.21.015

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018456233    -  28/05/2018 16:38:42   01/06/2018 14:13:59

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 21 015
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ, ÉÀÊÏÁ ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉÓ ØÖÜÀ,
N 1Ä

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1736.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892017011166  , ÈÀÒÉÙÉ 25/10/2017 10:22:11
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  30/10/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:05/10/2017 , ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

*892018456184* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.085

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018456184    -  28/05/2018 16:34:49   31/05/2018 16:58:18

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 085
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 77.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.054;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892017026690  , ÈÀÒÉÙÉ 27/10/2017 17:59:18
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  30/10/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ , N01/22/4269 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:02/09/2010 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ßÄÒÉËÉ N01-10/2070 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:24/05/2016 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ , N75 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:31/08/2010 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉÓ-ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209443

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:26:45

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ ; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ÌÉßÉÓ ×ÀÒÈÏÁÉ: 77.00 ÊÅ.Ì. ;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ , ,

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018456184

ÈÀÒÉÙÉ 28/05/2018
16:34:49

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 31/05/2018

ØÅÄÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉÓ ÉÀáÔ ÊËÖÁÉ 405268972; 
ØÅÄÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ÌÉßÉÓ ×ÀÒÈÏÁÉ: 77.00 ÊÅ.Ì;
ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:30/11/2037;

ØÅÄÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ28/05/2018, ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ,

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209152

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:01:26

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ ; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ÌÉßÉÓ ×ÀÒÈÏÁÉ: 4773.00 ÊÅ.Ì. ;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017,  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892017209152* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.079

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892017209152    -  12/12/2017 17:01:26   12/12/2017 17:56:08

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 079
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÁÖËÅÀÒÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 4773.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.078;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882012311980  , ÈÀÒÉÙÉ 02/07/2012 17:52:19
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  06/07/2012

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ , N157 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:28/06/2012 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉÓ-ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ
ßÄÒÉËÉ N01-10/4039 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:06/09/2017 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÌÏÌÀÒÈÅÀ , N01-10/6158 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:02/07/2012 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209298

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:13:31

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÄÉãÀÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 778.00 ÊÅ.Ì.;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017, ÓÓÉÐ ''ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ
ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ'',

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892018456163

ÈÀÒÉÙÉ 28/05/2018
16:32:36

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 29/05/2018

ØÅÄÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ ÁÀÈÖÌÉÓ ÉÀáÔ ÊËÖÁÉ 405268972; 
ØÅÄÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÉÈ 778.00 ÊÅ.Ì.; ;
ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:30/11/2037;

ØÅÄÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ28/05/2018,  ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892018456163* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.082

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892018456163    -  28/05/2018 16:32:36   29/05/2018 13:52:07

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 082
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ, ÉÀÊÏÁ ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉÓ ØÖÜÀ,
N 1Ã

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 778.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.059;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882017927449  , ÈÀÒÉÙÉ 03/10/2017 16:08:11
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  03/10/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N01-10/4863 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:27/10/2017 ,ÓÓÉÐ "ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ"
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ N58 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:29/09/2017 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209394

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:21:36

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÄÉãÀÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; 
ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ ×ÀÒÈÏÁÉÈ 1065 ÊÅ.Ì.;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017,  ÓÓÉÐ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)

*892017209394* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.084

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892017209394    -  12/12/2017 17:21:36   12/12/2017 17:55:13

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 084
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1065.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.054;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892017026690  , ÈÀÒÉÙÉ 27/10/2017 17:59:18
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  30/10/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÏÌÀÒÈÅÀ , N01/22/4269 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:02/09/2010 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ßÄÒÉËÉ N01-10/2070 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:24/05/2016 , ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÃÀ
ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ , N75 , ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:31/08/2010 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉÓ-ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

*892017209344* ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ N 05.21.20.083

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892017209344    -  12/12/2017 17:17:31   12/12/2017 17:58:45

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÁÀÈÖÌÉ ÓÄØÔÏÒÉ 21    

05 21 20 083
ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÁÀÈÖÌÉ , ÆÙÅÉÓÐÉÒÀ ÐÀÒÊÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 226.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:05.21.20.059;  

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882017927449  , ÈÀÒÉÙÉ 03/10/2017 16:08:11
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  03/10/2017

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N01-10/4863 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:27/10/2017 ,ÓÓÉÐ "ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ"
ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ N58 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:29/09/2017 , ØÀËÀØ ÁÀÈÖÌÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ
892017209344

ÈÀÒÉÙÉ 12/12/2017
17:17:31

Ö×ËÄÁÉÓ
ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÉÅÉÄÒÀ" 445413160; 
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ ; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ÌÉßÉÓ ×ÀÒÈÏÁÉ: 226.00 ÊÅ.Ì. ;
ÅÀÃÀ:20 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ12/12/2017, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ ,

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.
napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www. napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ
ÓÀáËÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
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ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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sakvlevi teritoria mdebareobs Savi zRvis subtropikuli 

notio havis zonaSi. misi zogadklimaturi maxasiaTeblebi gan-

pirobebulia dasavleTis mxridan Savi zRvis gavleniT, arsebul 

simaRleebTan erTobliobaSi: teritoriis yvelaze dabali wer-

tilis niSnulia -0.45 m zRvis donidan, yvelaze maRali werti-

lis niSnulia 4.72 m zRvis donidan.

saproeqto areali ganekuTveneba aWaris pirvel klimatur zonas 

da xasaTdeba teniani haviT, rbili, Tbili da Tovlini zamTriT, 

mTeli wlis ganmavlobaSi zRvidan gabatonebuli qariT.

haeris temperaturis amplituda

haeris temperatura

cxrili 12

naleqebis raodenoba
cxrili 15

Tovlis safari
cxrili 17

qaris wnevis normatiuli mniSvnelobebi
cxrili 18

qaris maxasiaTeblebi
cxrili 19

haeris fardobiTi tenianoba
cxrili 13 

N 
პუნქტების 
დასახელე- 

ქარის უდიდესი სიჩქარე 
შესაძლებელი 

1,5,10,15,20 წელიწადში 
ერთხელ, მ/წმ 

ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) 
იანვარი, ივლისი 

ქარის საშუალო, 
უდიდესი და 
უმცირესი 

სიჩქარე, მ/წმ 

ქარის მიმართულებისა და შტილის 
განმეორებადობა (%) წელიწადში 

  1 5 10 15 20 ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ იანვარი ივლისი ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ 
შტილ

ი 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
18 ბათუმი, 

ქალაქი 
19 24 26 27 28 6/5 6/3 10/3 18/6 14/15 33/33 8/20 5/15 3,8/1,0 2,2/0,8 9 7 8 11 14 31 12 8 43 

19 ბათუმი, 
შუქურა 

17 22 24 25 26 9/5 12/3 17/7 21/9 13/14 19/26 6/22 3/14 3,6/1,4 2,3/1,3 9 8 11 13 12 24 14 9 18 

 

 
№ 

პუნქტების 
დასახე-ლება თვის საშუალო,  0 C თვის მაქსიმალური,  0 C 

  
იანვა
რი 

თებერვ
ალი მარტი 

აპრი
ლი მაისი 

ივნის
ი 

ივლი
სი 

აგვის
ტო 

სექტემბ
ერი 

ოქტომბ
ერი 

ნოემბე
რი 

დეკემბ
ერი 

იანვ
არი 

თებერვ
ალი 

მარტ
ი 

აპრი
ლი 

მაის
ი 

ივნი
სი 

ივლ
ისი 

აგვის
ტო 

სექტემ
ბერი 

ოქტომბ
ერი 

ნოემბ
ერი 

დეკემ
ბერი 

18 ბათუმი, 
ქალაქი 7,4 7,3 7,5 7,1 7,0 7,3 6,7 7,0 7,6 8,2 7,9 7,5 17,4 17,9 19,2 21,2 19,1 18,5 17,5 15,8 16,6 16,0 17,0 15,0 

19 ბათუმი, 
შუქურა 6,6 6,9 7,1 7,3 6,8 7,2 6,4 6,7 7,4 7,7 7,4 6,9 16,6 16,9 17,1 17,3 17,0 17,4 17,2 17,5 18,5 18,6 18,2 17,7 

N პუნქტების დასახელება ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი, მმ 
1 2 3 4 
18 ბათუმი, ქალაქი 2599 231 
19 ბათუმი, შუქურა 2685 231 

 

 

N პუნქტების დასახელება 
w0  

5 წელიწადში ერთხელ, კპა 
w0  

15 წელიწადში ერთხელ, კპა 
1 2 3 4 
18 ბათუმი, ქალაქი 0,38 0,48 
19 ბათუმი, შუქურა 0,30 0,38 

N პუნქტების დასახელება 
w0  

5 წელი-წადში ერთხელ, 
კპა 

w0  
15 წელი-წადში ერთხელ, 

კპა 
1 2 3 4 
18 ბათუმი, ქალაქი 0,38 0,48 
19 ბათუმი, შუქურა 0,30 0,38 

 

N 
პუნქტების 
დასახელება გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, %  

საშ. ფარდ. 
ტენიანობა 13 

საათზე 

ფარდ. ტენია-ნობის 
საშ. დღეღამური 
ამპლიტუდა 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი 
დეკემ
ბერი 

წლის 
საშუა
ლო 

ყველაზე 
ცივი 
თვის 

ყველაზე 
ცხელი 
თვის 

ყველაზე 
ცივი თვის 

ყველაზე 
ცხელი 
თვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
18 ბათუმი, 

ქალაქი 
76 78 80 81 

8
2 

80 81 83 85 86 83 77 81 70 73 9 12 

19 ბათუმი, 
შუქურა 

74 77 80 80 
8
1 

78 78 80 82 83 80 73 79 68 71 9 17 

 

N 
პუნქტების 
დასახელება გარე ჰაერის ტემპერატურა,  0 C 

პერიოდი <80C საშუ-ალო 
თვიუ-რი ტემპერა-ტურით 

საშუალო ტემპერა-
ტურა 13 საათზე 

  თვის საშუალო 
წლის 
საშუა
ლო 

აბსოლ
უტური 
მინიმუ

მი 

აბსოლუტ
ური 

მაქსიმუმი 

ყველაზე 
ცხელი თვის 
საშუალო 
მაქსიმუმი 

ყველაზე 
ცივი ხუთ-
დღიური 
საშუალო 

ყველაზე ცივი 
დღის 

საშუალო 

ყველაზე ცივი 
პერიოდის 
საშუალო 

  

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი        
ხანგრძლივო-
ბა დღეებში 

საშუალო 
ტემპერატურა 

ყველაზე ცივი 
თვისათვის 

ყველაზე 
ცხელი 

თვისათვის 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

18 ბათუმი, 
ქალაქი 

7,1 7,2 8,4 11,5 
15
,8 

20,0 22,8 23,2 20,3 16,6 12,0 8,6 
14
,5 

-9 41 26,8 -1 -2 6,9 75 7,1 8,5 25,9 

19 ბათუმი, 
შუქურა 

6,7 6,7 8,2 11,3 
16
,9 

20,2 22,9 23,1 20,1 16,2 12,1 9,0 
14
,4 

-8 40 26,8 -1 -3 6,0 72 6,9 8,5 25,9 
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seismuri monacemebis TvalsazrisiT teritoria moqceulia 7 

(Svidi) balian saSiSroebis zonaSi. statistikuri monacemebis 

mixedviT sakvlevi areali, iseve rogorc mTeli aWaris re-

gioni, saqarTveloSi yvelaze naklebad seismuri adgilia.

mewyeruli dazianebisa da saSiSroebis TvalsazrisiT, 

areali miCneulia saSualo riskis donisad da miekuTvneba 

0,1-0,3 kategorias. miuxedavad imisa, rom mewyeruli da-

zianebis saSiSroebis TvalsazrisiT saqarTvelo umaRlesi 

riskis zonaSi gadis mTeli kavkasiis masStabiT, aWaris re-

gionSi, kerZod ki q. baTumSi, riskis done ganisazRvreba 

rogorc saSualo. saproeqto teritoria ar Sedis saqarTve-

loSi arsebul 53 aTasi mewyeruli ubnis zonaSi, rasac 

savaraudod mniSvnelovanwilad ganapirobebs am arealSi ar-

sebuli mTis kalTebis aqtiuri tyis safari.  

Rvarcofuli movlenebis mixedviT, msgavsad saqarTvelos 

20%-isa, aRniSnuli teritoria ganekuTvneba SezRuduli 

saSiSroebis zonas, romelic saSualo maCvenebelze mcirea. 

cnobilia, rom Rvarcofis xelSemwyob pirobad moiazreba 

utyeoba da xangrZlivi gvalviani periodebi, xolo saproeq-

to areali gamoirCeva sapirispiro maxasiaTeblebiT. Rvar-

cofebis warmoqmnis safrTxe saproeqto arealSi mcirea.   

analizi momzadebulia sagangebo situaciebis marTvis saagentos mier gamoqveynebul rukebze dayrdnobiT.  
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gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sazogadoebrivi aqtivobebi

1:5000

026 25.05.19



arqiteqturis Zeglebi

istoriuli landSaftis

dacvis zona

arqiteqturis Zeglebi

istoriuli landSaftis 

dacvis zona

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

kulturuli memkvidreoba

1:5000

027 25.05.19



ZiriTadi quCebi 

da gzebi

adgilobrivi 

quCebi da gzebi

velosipedis biliki

saproeqto teritoria

ZiriTadi quCebi da gzebi

adgilobrivi quCebi da gzebi

velosipedis biliki

saproeqto teritoria

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

satransporto sqema

028 25.05.19



zRva, mdinare, arxi,tba

saproeqto teritoria

Savi zRva

saproeqto teritoria

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

hidrografia

029 25.05.19



bunebrivi safari

saproeqto teritoria

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

bunebrivi safaris gegma

bunebrivi safari

saproeqto teritoria

030 25.05.19



1-3 sarTuli

3-6 sarTuli

6-12 sarTuli

20+ sarTuli

saproeqto teritoria

1-3 sarTuli

3-6 sarTuli

6-12 sarTuli

20+ sarTuli

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

arsebuli ganaSenianeba

saproeqto teritoria

031 25.05.19



dokumenturi kvleva



miwis nakveTis

sakadastro sazRvari

miwis nakveTis sakadastro 

sazRvari

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

registrirebuli miwis 

nakveTebi

032 25.05.19



sarekreacio zona (rz)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 1 (ssz-1)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 2 (ssz-2)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 1 (ssz-3)

landSaftur-

sarekreacio zona (lsz)

satranzporto zona

(tr-1)

saproeqto teritoria

sarekreacio zona (rz)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 1 (ssz-1)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 2 (ssz-2)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 3 (ssz-3)

landSaftur-sarekreacio 

zona (lsz)

satransporto zona (tz)

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

funqciuri zonebi

saproeqto teritoria

033 25.05.19



satranzporto zona

(tr-1)

saproeqto teritoria

saproeqto teritoria

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

satransporto zonebi

satransporto zona
(tz-1)

034 25.05.19



saxelmwifo

muniwipaluri

kerZo sakuTreba

(iuridiuli piri)

kerZo sakuTreba

(fizikuri piri)

amxanagoba

saproeqto teritoria

MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sakuTrebis ruka

saxelmwifo

municipaluri

amxanagoba

kerZo sakuTreba 
(iuridiuli piri)

kerZo sakuTreba 
(fizikuri piri)

saproeqto teritoria

035 25.05.19



MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

olevTraqasG | isilibT | 2010
tel.: + 995 32 2 180 188

anvSineSG

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

gamoyenebuli Semoklebebi da

pirobiTi aRniSvnebi

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

arqiteqturis Zeglebi

istoriuli landSaftis

dacvis zona

gamoyenebuli pirobiTi aRniSvnebi :

gamoyenebuli Semoklebebi :

ZiriTadi quCebi 

da gzebi

adgilobrivi  

quCebi da gzebi

velosipedis biliki

saproeqto teritoria

zRva, mdinare, arxi, tba

bunebrivi safari

1-3 sarTuli

3-6 sarTuli

6-12 sarTuli

20+ sarTuli

wyalmomarageba

eleqtromomarageba

bunebrivi airi

saniaRvre wyalanirebis 

qseli

sayofacxovrebo 

wyalanirebis qseli

miwis nakveTis

sakadastro sazRvari

sarekreacio zona (rz)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 1 (ssz-1)

sazogadoebriv-saqmiani 

zona 2 (ssz-2)

sazogadoebriv-saqmiani 

grg               -      ganaSenianebis regulirebis gegma

grg  gd          -      ganaSenianebis regulirebis gegmis gegmarebiTi davaleba

topo gegma     -      topografiuli gegma

ssz-1             -      sazogadoebriv-saqmiani zona - 1

ssz-2             -      sazogadoebriv-saqmiani zona - 2  

ssz-3             -      sazogadoebriv-saqmiani zona - 3

lsz               -      landSaftur-sarekreacio zona

tz-1              -      satransporto zona - 1

k-1                -      ganaSenianebis koeficienti

k-2                -      ganasenianebis intensivobis koeficiaenti

k-3                -      gamwvanebis koeficienti

 

zona 3 (ssz-3)

landSaftur-

sarekreacio zona (lsz)

satransporto zona

(tz-1)

satransporto zona

(tz-1)

saxelmwifo

municipaluri

kerZo sakuTreba

(iuridiuli piri)

kerZo sakuTreba

(fizikuri piri)

amxanagoba

saniaRvre  Wa X

saniaRvre  Wa X

saniaRvre arxi

wyalanirebis mili

wylis mili

wylis mili

sayofacxovrebo wyalanirebasw

milis fskerim.f.

036 25.05.19



ganaSenianebis regulirebis gegmis zonirebis nawili



MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:3000GE159BA

000 25.01.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

generaluri gegma

037 25.05.19
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MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:2000GE159BA

000 24.05.19

baTumis riviera

baTumi riviera

00

miwis nakveTebis ganawilebis gegma

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sakadastro registrirebuli

wiTeli xazi

saproeqto gamijvnis xazi

miwis nakveTis pirobiTi nomeri1

nakveTi # 1 - 12922 m²
nakveTi # 2 - 15109 m²
nakveTi # 3 - 12263 m²
nakveTi # 4 - 10189 m²
nakveTi # 5 - 8559 m²
nakveTi # 6 - 19195 m²
moicavs Semdeg sakadastro erTeulebs:

5.21.20.056;05.21.20.076;05.21.20.053;05.21.20.087.

nakveTi # 7 - 6469 m²
moicavs Semdeg sakadastro erTeulebs:

5.21.20.070;5.21.20.071;5.21.20.082;5.21.20.015;5.21.20.085.

nakveTi # 8 - 05.21.20.079 - 4773 m²
nakveTi # 9 - 1291 m²
moicavs Semdeg sakadastro erTeulebs:

5.21.20.084;5.21.20.83.

nakveTi #10 - 05.21.20.044 - 20 m²
nakveTi #11 - 05.21.20.046 - 20 m²
nakveTi #12 - 05.21.20.086 - 35 m²

25.05.19038
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MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:2000GE159BA

000 00.00.00

baTumis riviera

baTumi riviera

00

miwis nakveTebze SenobaTa

 ganTavsebis sqema

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sakadastro registrirebuli

wiTeli xazi

saproeqto gamijvnis xazi

miwis nakveTis pirobiTi nomeri

Senobis ganTavsebis konturi

1

039 25.05.19
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MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:2000GE159BA

baTumis riviera

baTumi riviera

00

k-1, k-2 da k-3

koeficientebis gansazRvra

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sakadastro registrirebuli

wiTeli xazi

saproeqto gamijvnis xazi

miwis nakveTis pirobiTi nomeri1

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

13127 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

1

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

14764 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

2

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

12513 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

3

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

10283 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

4

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

8354 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

5

6

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

6449 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

7

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

4773 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

8

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

1291 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3

9

miwis nakveTis farTobi

(koeficientis saangariSo farTobi)

19195 m²

ganaSenianebis koeficienti k-1

ganaSenianebis intensivobis koeficienti k-2

gamwvanebis koeficienti k-3
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nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
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A3

proeqti

N

1:2000GE159BA

000 00.00.00

baTumis riviera

baTumi riviera

00

simaRlis gansazRvris sqema

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

sakadastro registrirebuli

wiTeli xazi

saproeqto gamijvnis xazi

miwis nakveTis pirobiTi nomeri

Senobis ganTavsebis konturi

1

25.05.19041
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T1 da T2

042 25.05.19



MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:1000GE159BA

000 00.00.00

baTumis riviera

baTumi riviera

00

simaRlis gansazRvris sqema

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

T3

043 25.05.19



MULTIVERSE ARCHITECTURE

egnate ninoSvilis quCa 8

0102 | Tbilisi | GsaqarTvelo
tel.: + 995 32 2 180 188

GSeniSvna

pirobiTi aRniSvnebi

damkveTi

furclis identifikatori

saTauri

statusi

proeqtis nom. masStabi formati

revizia

www.mua.ge

furclis nom. TariRi

dokumenti daculia saavtoro uflebiT da misi
nebismieri formiT gamravleba, kopireba an
gavrceleba ikrZaleba Sesabamisi kanoniT. nu
aiRebT zomas naxazidan. zomebi gadamowmdes
samSeneblo moedanze. yvela cdomilebis an
gadaxris Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos
saproeqto gunds. zomebi miTiTebulia
milimetrebSi garda sxva aRniSvnebisa

A3

proeqti

N

1:1000GE159BA

000 00.00.00

baTumis riviera

baTumi riviera

00

simaRlis gansazRvris sqema

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

T4 da T5

044 25.05.19
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wyalsadenis da sayofacxovrebo

wyalarinebis ZiriTadi da lokaluri

qselis ruka

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

saniaRvre  Wa X

saniaRvre  Wa X

saniaRvre arxi

wyalanirebis mili

wylis mili

wylis mili

sayofacxovrebo wyalanirebasw

milis fskerim.f.

sacxovrebeli Senobis wyalmomarageba T1
90 m³/sT
dRiuri moxmareba

300 m³/dRe

sayofacxovrebo wyalarineba 35l/sT / dRiuri moxmareba 320m³

saproeqto wylis mili Ø150
saproeqto sayofacxovrebo wyalarinebis mili  Ø250

saproeqto saniaRvre  Wa

saproeqto wyalarinebis mili

saproeqto wylis mili

045 25.05.19
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saniaRvre wyalarinebis ZiriTadi da

lokaluri qselis ruka

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

saniaRvre  Wa X

saniaRvre  Wa X

saniaRvre arxi

wyalanirebis mili

wylis mili

wylis mili

saniaRvre wyalanirebasw

milis fskerim.f.

saproeqto saniaRvre  Wa

sTvis gansazRvruli saniaRvre wyalarineba

auzis wylis moxmareba 1 m³/sT / dRiuri moxmareba 10 m³
wvimis wyali saxuravsa da fasadze 550 l/wm

wvimis wyali gamwvanebuli teritoriebidan 125 l/wm

gamwvanebuli teriotirebis irigacia 20 m³/sT / dRiuri moxmareba 50 m³

saproeqto saniaRvre wyalarinebis mili ∅250

saproeqto saniaRvre arxi

046 25.05.19



werili Sps "baTumis wyali"
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arqiteqtori

 nakveTisaTvis  moTxovnili simZlavre 4.0 mva

saproeqto eleqtromomaragebis xazi

sakabelo Wa

sakadastro registrirebuli

wiTeli xazi
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werili ENERGO PRO
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bunebrivi airiT momaragebis ZiriTadi

da lokaluri qselis ruka

ganaSenianebis regulirebis gegma

arqiteqtori

110

2130

diametri 110

masala polieTileni

tipi miwisqveSa

wneva saSualo

zona 38zona

raioni baTumi

misamarTi q.baTumi,

JRentis quCa #1

SeniSvna Cveni

345 246723

bunebrivi airis moxmareba

restornebisTvis

300Nm³/h

bunebrivi airis mili

wneva - saSualo

∅110

bunebrivi airi

saproeqto bunebrivi airis mili
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იხილოთ გეოლოგიური კვლევის დასკვნა.

საინჟინრო კომუნიკაციები
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ფუნქციონირებას. ტერიტორია უშუალოდ ემიჯნება ძირითად საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელს, რაც იძლევა საშუალებას მინიმალური ჩარევებითა და დანახარჯებით 
განხორციელდეს მაგისტრალში ჩართვა. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ალბომში მოცემული გრაფიკული ინფორმაცია ასახავს პირველი ნაკვეთის, T1ის სიმძლავრეების 
მოთხოვნებს და დაერთებას ქალაქის ცენტრალურ ქსელთან.
 

სატრანსპორტო მომსახურება

ტერიტორია უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო კავშირებით, ვინაიდან ტერიტორიის მოსაზღვრედ ფიქსირდება მაღალი ინტენსივობის საგზაო მოძრაობა. საპროექტო 
ნაკვეთს  გააჩნია პირდაპირი წვდომა ადგილობრივი მნიშვნელობის შოთა რუსთაველის და გოგებაშვილის ქუჩასთან, აგრეთვე ტერიტორიის დასავლეთით მდებარეობს 
საქალაქო მნიშვნელობის სატრანსპორტო კვანძი.
გარდა სატრანსპორტო შესასვლელებისა ტერიტორიას აქვს საფეხმავლო მისადგომი ნინოშვილის ქუჩიდან და რამდენიმე მისადგომი ბულვარის მხრიდან.
სატრანსპორტო უზრუნველყოფის მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ საპროექტო არეალში, სამხრეთ ნაწილში დაგეგმილია ორმხრივი მოძრაობა და მოწყობილია ორი 
სატრანსპორტო გამანაწილებელი წრე.
საპროექტო გადაწყვეტით ტერიტორია უზრუნველყოფილია ავტოსადგომებით.

დენდროლოგია

საპროექტო ტერიტორიაზე აღინიშნება მცირე რაოდენობით ხე-ნარგავები, პროექტით გათვალისწინებულია საღი ხეების გადარგვა და შენარჩუნება. დაგეგმილია გამწვანებული 
სივრცეების მოწყობა A ნაკვეთზე, ნაკვეთი B სრულიად დაეთმობა მუნიციპალურ/საზოგადოებრივ პარკს, რომელიც მოეწყობა სხვადასხვა სახის ხე-ნარგავებით. დაგეგმილია 
ხეების დარგვა ისე როგორც საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ გრუნტზე, ასევე შენობის გადახურვის ფილებზე, სადაც დაგეგმილია 1.5 მეტრის გრუნტის დაყრა.
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ქ. ბათუმში, საზღვაო ნავსადგურის  მიმდებარე ტერიტორიაზე 
მრავალფუნქციური მრავალსართულიანი სახლების 

მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის, 
საინჟინრო_გეოლოგიური პირობები. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
S.p.s. ,,TUSKI GEOLOGY GROUP”-is    
direqtori, sainJinro akademiis wevr-korespodenti 
geologiis mecnierebaTa doqtori                             t. tuskia 

 

 
          
            inJiner geologebi                                                         a. CogovaZe 
 
 
   

      
 
 
 
 
 
 
 

ბათუმი, 2018 წელი 
სარჩევი 
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1. Sesavali ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. samuSaoTa warmoebis raionis bunebrivi pirobebi --------------------------------------- 

3. sakvlevi teritoriis geoteqnikuri pirobebi ----------------------------------------------- 

4. daskvnebi da rekomendaciebi -------------------------------------------------------------------------- 

  

danarTebi 

1.1 sakvlevi teritoriis gegma ---------------------------------------------------------------------------- 

1.2 sakvlevi teritoriis sainJinro-geologiuri Wrilebi ------------------------------- 

1.3 WaburRilebis sainJinro-geologiuri Wrilebi -------------------------------------------- 

 

teqnikuri danarTebi 

2.1 teqnikuri davaleba ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 programa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3 laboratoriuli kvlevis Sedegebi --------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q. baTumSi, sazRvao navsadguris  mimdebare teritoriaze 
mravalfunqciuri mravalsarTuliani saxlebis mSeneblobisaTvis gamoyofil 

ubanze, sainJinro_geologiuri kvleva. 
                             
                            1. Sesavali 

 
Sps ,, baTumi riviera”-s  dakveTiT, S.p.s. ,,TUSKI GEOLOGY GROUP”-s mier 

2018 wlis seqtember-oqtomberSi Catarda q. baTumSi, sazRvao navsadguris 
mimdebare teritoriaze mravalfunqciuri mravalsarTuliani saxlebis 
mSeneblobisaTvis gamoyofil ubanze, sainJinro_geologiuri kvleva.  

kvlevis mizans Seadgenda mSeneblobisaTvis gamoyofili ubnis sainJinro 
geologiuri agebulebis Seswavla da dasaproeqtebeli Senobis dafuZnebis 
pirobebis dadgena. 

Tanaxmad damkveTis mier gadmocemuli teqnikuri davalebisa da moqmedi 
normatiuli dokumentis (sn da w 1.02.07-87) moTxovnis Tanaxmad Catarda 
sainJinro geologiuri kvleva konkretuli ubnisaTvis _ muSa-proeqtis 
stadiisaTvis Semdegi moculobiT: 

1. mSeneblobisaTvis gamoyofil ubanze, misi konturis farglebSi 
gaiburRa 6 WaburRili - siRrmiT 50,0 m. TiToeuli. sul Sesrulebuli 
burRviTi samuSaoebis mTliani moculoba Seadgens 300,0 grZiv metrs. burRva 
mimdinareobda TviTmavali saburRi dazgiT urb 2a2, meqanikuri _ sveturi 
burRvis meTodiT, mokle reisebiT, mSralad, kernis uwyveti amoRebiT, 
diametriT 114 mm-mde;  

2. burRvis procesSi, laboratoriuli Seswavlis mizniT WaburRilebidan 
aRebuli iqna ubanze gavrcelebuli gruntebis daurRveveli struqturis 7 
nimuSi, 2 nimuSi konsolidirebul samRerZa kumSvaze gamocdisaTvis da 
darRveuli struqturis 16 nimuSi, nimuSebis aRebis konkretuli siRrmeebi 
mocemulia grafikul danarTSi WaburRilebis geologiur-liTologiur 
svetebze. 

gruntis daurRveveli struqturis nimuSebis gamocdebi da gruntis 
wylis sinjis qimiuri analizi Catarebulia q. TbilisSi, Sps ,,axali 
saqqalaqmSenproeqti”-s geoteqnikur laboratoriasa da S.p.s. ,,jeoinJineringi”-
is sainJinro-geologiuri kvlevebis laboratoriaSi, xolo darRveuli 
struqturis nimuSebis laboratoriuli kvlevebi (sacruli meTodi) Catarda 
S.p.s. ,,TUSKI GEOLOGY GROUP”-isTan arsebul geoteqnikur laboratoriaSi.  
gruntis gamocdebis Sedegebi Tan erTvis winamdebare daskvnas.  

sagamokvlevo WaburRilebi datanilia damkveTis mier gadmocemul ubnis 
1:500 masStabis topo gegmaze. 

2010-sa da 2012 wlebSi sakvlev ubanze da mis mimdebare teritoriaze 
Catarda sainJinro-geologiuri kvleva. kvlevis monacemebi farTodaa 
gamoyenebuli winamdebare daskvnis Sedgenis momentSi.   

 
 
 

2. raionis bunebrivi pirobebi 
 
klimaturi pirobebis mixedviT teritoria imyofeba saSualod Tbil da 

teniani klimatis zonaSi, sakmao raodenobis naleqebiT wlis yovel sezonSi. 
teritoria cxeli zafxuliT xasiaTdeba. mcenareTa vegetacia ar Cerdeba 
zamTarSic. teritoria Sedis Warbtenian qvezonaSi, kargad gamoxatuli  
qarebiT zRvidan mTeli wlis ganmavlobaSi da naleqebis maqsimaluri 
raodenobiT zafxulSi da Semodgomaze.  
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qvemoT mogvyavs zogierTi monacemebi mocemuli raionis klimaturi 
pirobebis Sesaxeb sn da w (,,samSeneblo klimatologia”, pn 01.05-08): 
1.Mhaeris absoluturi minimaluri temperatura .....................................................  _80 C;  
2.Hhaeris absoluturi maqsimaluri temperatura................................................. + 400 C;   
3. haeris SefardebiTi tenianoba (saSualo wlis ganmavlobaSi) ............... 79%; 
4. naleqebis raodenoba weliwadSi .................................................................................... 2685 mm;  
5. haeris saSualo wliuri temperatura........................................................................ +14,40 C;  
6. naleqebis raodenoba dRe-RameSi ....................................................................................... 231 mm; 
7. Tovlis safaris wona .................................................................................................................. 0,5 kpa;  
8. iribi wvimebis raodenoba weliwadSi ......................................................................... 1316 mm; 
9. Tovlis safaris dReTa ricxvi ................................................................................................... 10 
10. qaris wnevis normatiuli mniSvnelobebi: 
                              5 weliwadSi erTxel .......................................... 0,30 kpa; 
 20 weliwadSi erTxel ......................................... 0,38 kpa; 
11. qaris maxasiaTeblebi, qaris udidesi siCqare SesaZlebeli:               
                             weliwadSi erTxel .................................................... 17 m/wm;   
              5 weliwadSi erTxel .............................................. 22 m/wm; 
 10 weliwadSi erTxel ........................................... 24 m/wm; 
 15 weliwadSi erTxel ........................................... 25 m/wm; 
 20 weliwadSi erTxel ........................................... 28 m/wm; 
12. gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme ........................................... 0 sm. 
geomorfologiurad teritoria warmoadgens aWara-TrialeTis naoWa 

sistemis dasavleT daboloebas da mdebareobs q. baTumis ukidures Crdilo-
dasavleT nawilSi, iaxtklubis mimdebared. reliefi akumulaciuri tipisaa, 
romelic Seqmnilia mdinarisa da zRvis transgresia regresiis moqmedebis 
Sedegad. ubani agebulia aluviur-zRviuri da lagunur-tbiuri naleqebiT. 
fonduri masalebis monacemebiT sakvlev teritoriaze meoTxeul naleqebis 
simZlavre 200 m-s aRwevs. 

amJamad samSeneblod gamoyofili ubani Tavisufalia Zveli Senoba-
nagebobebisagan, misi pirobiTi sazRvrebia: aRmosavleTidan _ iaxtklubi; 
CrdiloeTidan _ eSmakis borbali. 

 
 
 
 

3. sakvlevi teritoriis geoteqnikuri pirobebi 
 
Catarebuli savele samuSaoebis monacemebis safuZvelze, Sedgenilia 

WaburRilebis geologiur-liTologiuri svetebi da samSeneblod gamoyofili 
ubnis mimarT ganivi da grZivi geologiuri Wrilebi.  

rogorc warmodgenili Wrilebidan Cans, ubnis geologiur agebulebaSi 
monawileobas Rebuloben ZiriTadad meoTxeuli asakis aluviur-zRviuri 
genezisis wyalgajerebuli xreSovan-qviSovani da Tixovani gruntebi.  

_ fena 1-is teqnogenuri (nayari) grunti. xreSis, Tixnarisa da samSeneblo 
narCenebis nareviT. gavrcelebulia mTel teritoriaze. simZlavre 2,5-4,0 m-ia. 

_ fena 2-is qviSa saSualo da wvrilmarcvlovani, Zlier xreSiani. grunti 
wyalgajerebulia. simZlavre 1,0-9,5 m-ia. Ggavrcelebulia sakvlevi ubnis mTel 
teritoriaze.  

_ fena 3-is xreSi, sxvadasxvamarcvlovani qviSis SemavsebliT 40%-mde, 
grunti wyalgajerebulia. gavrcelebulia mTel teritoriaze. simZlavre 2.0-
11.5 m-is farglebSia. 

_ fena 4-is qviSa mtverovani, lagunuri genezisis, xreSis CanarTebiT. 
gruntebSi xreSis procentuli raodenoba xasiaTdeba farTo diapazoniT (5-
dan 40%-mde). grunti Zlier wyalgajerebulia. gaZnelebulia kernis amoReba. 
gavrcelebulia mTel teritoriaze ZiriTadad Wrilis zeda horizontebSi. 
simZlavre 1,0-20,0  m-is farglebSi meryeobs. 

_ fena 5-is qviSa mtverovani, Tixis mcire simZlavris (1-3sm) SuaSreebiT. 
xreSis CanarTebiT.  grunti Zlier wyalgajerebulia, gaZnelebulia kernis 
amoReba, simZlavre 4,0-10,5 m-is farglebSia. gadakveTilia mxolod #1, #2, #3  
da #4 WaburRilebSi. 

_ fena 6-is mtverovani qviSa Tixis mometebuli SemcvelobiT, mcired 
xreSis CanarTebiT. grunti Zlier wyalgajerebulia. simZlavre 3,0-4,5 m-is 
farglebSia. gadakveTilia mxolod #1, #2 da #3  WaburRilebSi. ZiriTadad 
vrceldeba Wrilis qveda nawilSi. 

ubnis hidrogeologiuri pirobebis Sesaxeb unda aRiniSnos Semdegi: 
gruntis wyali gamovlinda yvela WaburRilSi miwis zedapiridan 2,5-3,5 m-is 
siRrmeSi. savele muSaobis periodSi misi done ar Secvlila da damyarda 2,5-
3,5 m-is siRrmeze. 

gruntis wylis cirkulacia da genezisi mWidro kavSirSia _ zRviuri, 
pliaJuri naleqebis wyalSemcav horizontTan. gruntis wylis donis 
cvalebadobis sezonuri amplituda zRvis siaxlovis gamo, dakavSirebuli 
iqneba, zRvaSi wylis donis cvalebadobasTan. amasTan dakavSirebiT 

mosalodnelia gruntis wylis donis cvalebadoba ±0,5 m-is farglebSi Cvens 

mier dafiqsirebuli donidan. rac dafiqsirebuli iqna Cvens mier burRvis 
dros. 

Catarebuli laboratoriuli kvlevis safuZvelze da Catarebuli savele 
samuSaoebis monacemebis mixedviT, ubnis amgeb gruntebSi SeiZleba gamoiyos 5 
sainJinro geologiuri elementi (sge). Ffena 5 da fena 6 SegviZlia 
gavaerTianoT da ganvixiloT rogorc erTi, V sainJinro-geologiuri 
elementi. 

I sge _ teqnogenuri grunti (fena 1); 
II sge _ qviSa saSualo da wvrilmarcvlovani, xreSis SemcvelobiT 35%-

mde (fena 2); 
    III sge _ xreSi, sxvadasxvamarcvlovani qviSis SemavsebliT 40%-mde (fena 3. 

IV sge _ qviSa mtverovani, xreSis CanarTebiT (fena 4); 
V sge _ qviSa mtverovani mometebuli Tixis SemcvelobiT (fenebi 5, 6); 
gruntis wylis sinjis qimiuri analizis mixedviT, gamokvleuli wyali 

garemo araagresiulia nebismieri markis betonebis mimarT (ix. wylis 
standartuli qimiuri analizis daskvna).  

 
 
 

4. daskvnebi da rekomendaciebi 
 
yovelive zemoTaRniSnulis safuZvelze SeiZleba gakeTdes Semdegi 

daskvnebi: 
1. sainJinro-geologiuri TvalsazrisiT samSeneblo moedani 

damakmayofilebel pirobebSia. ubanze da mis  mimdebared ar aRiniSneba 
araxelsayreli fizikur geologiuri movlenebi da arc momavalSia 
mosalodneli; Tumca geologiuri Wrilis Sua da qveda nawilSi 
wyalgajerebuli qviSa mtverovan (fena 5 da fena 6) susti gruntebis da 
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gruntis wylebis maRali doneebi, garkveul sirTules qmnis dasaproeqtebeli 
Senobis dafuZnebis TvalsazrisiT 

 
 
sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT, gamokvleuli ubani, 

aRniSnuli uaryofiTi faqtorebis gaTvaliswinebT, sn da w 1.02.07-87 me-10 
danarTis (savaldebulo) Tanaxmad miekuTvneba III kategorias (rTuli). 

2. ubnis amgebi gruntebis fenaSi gamoiyofa 5 sainJinro-geologiuri 
elementi (sge): 

I sge _ fena 1;  
II sge _ fena 2; 
III sge _ fena 3;  
IV sge _ fena 4; 
V sge _ fena 5, 6;  
3. fuZe saZirkvlebis angariSebisaTvis qvemoT moyvanil cxrilSi 

mocemulia ubanze gamoyofili gruntebis saangariSo maxasiaTeblebi, 

mocemuli laboratoriuli kvlevis safuZvelze, normatiuli dokumentis sn 

da w 2.02.01-83 danarTi 1-is cxrili 1 da 2; danarTi 3-is cxrili 1; 2 da 3; da 

sacnobaro literaturis (,,damproeqtemblis saangariSo Teoriuli cnobari”) 

gamoyenebiT: 

 

 

 
SeniSvna: 1. xvedriTi SeWidulobis  da Siga xaxunis kuTxis normatiul 

mniSvnelobad aRebulia laboratoriulad gansazRvruli 
gamocdebidan saSualo mniSvnelobebi.  

# gruntis maxasiaTeblebi 
I sge 
fena 1 

II sge 
fena 2

III sge 
fena 3 

IV sge 
fena 4 

V sge 
fena5,6 

normatiuli 
mniSvneloba Cn 

_ 8 0,5 7 12 

II zRvruli 
mniSvneloba, CII 

_ 8 0,5 7 12 

I zRvruli 
mniSvneloba, CI 

_ 5 0,3 5 8 

normatiuli 
mniSvneloba φn 

_ 36 35 38 32 

II zRvruli 
mniSvneloba, φII 

_ 36 35 38 32 

I zRvruli 
mniSvneloba, φI 

_ 33 31 35 29 

3 simkvrive  ρn  g/sm3   _ 2.00 2,1 2,06 2,02 

4 deformaciis moduli, E mpa _ 45 13,3 12,2 

5 saangariSo winaRoba, R0 kpa 250 200 550 200 100 

7 sagebis koeficienti k kgZ/sm3 2,5 2,0 5,5 2,0 1,0 

           2. simtkicis maxasiaTeblebis saangariSo mniSvnelobebi mocem-

ulia sn da w 2.02.01-83 $2.16-is 1 SeniSvnis gaTvaliswinebiT 
 
 
 
4. dasaproeqtebel nagebobisaTvis qvabulis amoRebis dros saWiro 

gaxdeba qvabulidan wyalqceviTi samuSaoebis Catareba wylis saorientacio 
Semodineba qvabulis yovel kvadratul metrze miRebuli iqnas 0,02 l/wm, rac 
dazustdeba amotumbvis procesSi. 

5. gruntis wylis sinjebis qimiuri analizebis Tanaxmad, is ar 
warmoadgens agresiul garemos nebismieri markis betonis mimarT, xolo 
sustad agresiulia liTonTan mimarTebaSi, misi wyalSi periodulad yofnis 
dros. 

6. saqarTvelos teritoriis seismuri daraionebis mixedviT, sn da w 
,,seismomedegi mSenebloba” (pn 01.01.09). q. baTumi miekuTvneba 7 baliani 
seismurobis zonas. 

seismuri Tvisebebis mixedviT, ubnis amgebi gruntebi cxrili 1-is 
mixedviT miekuTvnebian III kategorias. 

e.i. samSeneblo moednis seismuroba ganisazRvros 8 baliT. 
7. qvabulis ferdobis maqsimaluri dasaSvebi daxra miRebuli iqnas sn da 

w 3.02.01-87 $3.11; 3.12; 3.15 da sn da w III-4-80 me-9 Tavis mixedviT. 
8. damuSavebis siZnelis mixedviT, ubanze gavrcelebuli gruntebi sn da w 

IV–2_82 cxrili 1-is mixedviT miekuTvnebian: 
_ Tanamedrove teqnogenuri nayari (fena 1) da xreSovani gruntebi (fena 2 

da 3) _ yvela saxis damuSavebisas - III jgufs, saSualo simkvriviT 1950 kg/m3 

(vuTanabrebT rigiTi #6 ,,v”); 
_ qviSovani gruntebi (fena 4; 5; 6;) _ yvela saxis damuSavebisas - II 

jgufs, saSualo simkvriviT 1600 kg/m3 (vuTanabrebT rigiTi #27 ,,a”); 
 
 
 
 
 
S.p.s. ,,TUSKI GEOLOGY GROUP”-is    
direqtori, sainJinro akademiis wevr-korespodenti 
geologiis mecnierebaTa doqtori                                t. tuskia 

 

 
inJiner geologi                                                                                a. CogovaZe 
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ქ. ბათუმში ს/კ  05.21.01.018; 05.21.01.029; 05.21.01.030; 05.21.01.031; 05.21.20.079; 05.21.20.070; 

 05.21.20.071; 05.21.20.084; 05.21.20.082; 05.21.21.015 ტერიტორიის  

კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა 

 

(არქიტექტურულ-ისტორიული კვლევა) 

 

 

 

ხელოვნებათმცოდნე:                               გიორგი პატაშური 

 

თბილისი 2019 

საპროექტო ტერიტორია 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. ბათუმში, ე.წ. „ბურუნ-თაბიეს“ 

ტერიტორიზე. ტერიტორია ერთის მხრივ ნავსადგომსა და გოგებაშვილის ქუჩას შორის 

არის მოქცეული, ხოლო მეორეს მხრივ ბულვარსა და ე.წ. „ჭაჭის კოშკის“ სკვერს შორის. 

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს ბულვარზე განთავსებულია ბათუმის 

ისტორიული შუქურა და  „ეშმაკის ბორბალი“ აქვე ახლოს დგას „ანბანის კოშკი“. 

უშუალოდ საპროექტო ტერიტორია განაშენიანებული არ არის და წარმოადგენს ვრცელ 

მინდორ, მცირე ბორცვით შუა ნაწილში. მხოლოდ მის განაპირას, ბულვარის მხარეს 

დგას ორსართულიანი შემინული ნაგებობა - ღამის კლუბი „GATE”.  

ისტორიული მიმოხილვა 

ბათუმის შესახებ პირველი ცნობები ძვ.წთ-ის მე-4 ის ბერძენი ფილოსოფოსის 

არისტოტელეს ნაშრომებში გვხვდება. იგი შავი ზღვის სანაპიროზე კოლხეთში მდებარე 

ქალაქს ,,ბათუსის" სახელით მოიხსენიებს. ამავე სახელით იცნობდნენ ქალაქს რომაელი 

მწერალი პლინიუს უფროსი და ბერძენი გეოგრაფი ფლავიუს არიანე. ,,ბათუსი" 

საპროექტო ტერიტორია 
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ბერძნული სიტყვაა და ღრმას ნიშნავს. მართლაც, ბათუმს შავ ზღვაზე სევასტოპოლის 

შემდეგ ყველაზე ღრმა და მოხერხებული ნავთსაყუდელი აქვს. 

ქალაქის შემოსასვლელში, მდ. ყოროლისწლის მიდამოებში ჩატარებულმა 

არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა ცხადყო, რომ მოსახლეობა ამ ადგილებში ძვ.წ. მეორე-

პირველი ათასწლეულების მიჯნაზე ცხოვრობდა და მეზობელ ხალხებთან მჭიდრო 

სავაჭრო ურთიერთობები ჰქონდა. ძველი ბათუმის ცენტრად თამარის დასახლებაში 

არსებული, თამარის ციხედ წოდებული ბორცვი ითვლებოდა, რომელიც 

ყოროლისწყლის ხეობაში ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. 

VI, VII, VIII ს-ებში ბათუმსა და მის მხარეს ეგრისისა და აფხაზეთის მთავრები 

მართავდნენ. ფეოდალურ ხანაში ბათუმის ციხის გარშემო სოფლის ტიპის დასახლება 

იყო. 

ქართველი ერის გაერთიანებისა და საქართველოს სამეფოს ჩამოყალიბების შემდეგ 

ქალაქი და მთლიანად აჭარა, კლარჯეთის შემადგენლობაში შედიოდა და მას ერისთავი 

მართავდა. 

შემდეგ პერიოდში ბათუმის მიწებს გურიელების საგვარეულო ფლობდა. XV 

საუკუნის ბოლოს, კახაბერ გურიელის მმართველობის დროს თურქებმა შეძლეს ამ 

ტერიტორიების მიტაცება, მაგრამ ისტორიული სამართლიანობა როსტომ გურიელმა 

მალევე აღადგინა და თურქები ქათული მიწებიდან განდევნა. როსტომ გურიელის 

გარდაცვალების შემდგომ (1564 წელი) თურქები ლაზეთსა და მიმდებარე ტერიტორიებს 

კვლავ დაეუფლენ. მათ ბათოგანში ანუ ახლანდელ ბათუმში სიმაგრეები ააგეს. 1609 

წელს მამია გურიელმა თურქეთის ჯარები გაანადგურა. თუმცა, XVII საუკუნის ბოლოს 

თურქები ლაზეთსა და ბათუმს კვლავ დაეუფლენ. მათ ბათუმი ლივას, ანუ სანჯაყის 

მთავარ ქალაქად აქციეს. ბათუმის სანჯაყი ჭოროხ-აჭარისწყლის შესართავიდან 

ციხისძირამდე მიწებს მოიცავდა. ოსმალთა ბატონობის ხანიდან რეგიონში ფეხი 

მოიკიდა მაჰმადიანურმა სარწმუნოებამ. 

1873 წელს ბათუმი ლაზეთის საფაშოს მთავარი ქალაქი იყო, რომელსაც სანჯაყის 

თავი, ანუ მუთესარიფი მართავდა. მუთესარიფი უშუალოდ ტრაპიზონის ვალის, იგივე 

გენერალ-გუბერნატორს ემორჩილებოდა. 

XIX საუკუნის დასაწყისიდან იწყება საქართველოს რუსეთის იმპერიის მიერ 

ანექსია და ნელ-ნელა მისი საზღვრები აჭარის ტერიტორიებს უახლოვდება. 1877-78 

წლებში რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს რუსეთისა და მის მიერ დაპყრობილი 

ქართველი ერის ინტერესები გარკვეულწილად ერთმანეთს დაემთხვა, რადგან 

ძირძველი ქართული მიწების ოსმალთა უღლისაგან გამოხსნას უდიდესი მნიშნელობა 

ჰქონდა. 

აქტიურად დაიწყო რაზმების ჩამოყალიბება ქართლში, იმერეთში, კახეთში, 

სამეგრელოსა და გურიაში. რუსეთ-ოსმალეთის ომში რუსეთის დროშის ქვეშ 30 ათას 

ქართველზე მეტი იბრძოდა. 1878 წლის 3 მარტს სან სტეფანოში მეომარმა მხარეებმა 

საზავო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. ოსმალეთმა ფულადი კონტრიბუციის ნაწილი 

გარკვეული ტერიტორიების დათმობით გადაიხადა. მათ შორის იყო ისტორიული 
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ქართული მიწები: კოლა-არტაანი, შავშეთ-იმერხევი, არტანუჯი, ოლთისი, ტაოსკარი, 

მაჭახელი, ლაზისტანის ნაწილი და აჭარა. 

ბერლინის კონგრესზე (1878 წლის 13 ივნისი-13 ივლისი), რომელიც სან სტეფანოს 

ხელშეკრულების გადასინჯვას ითვალისწინებდა, რუსეთმა შეძლო ძირითადი 

ტერიტორიული მონაპოვრის შენარჩუნება. ამრიგად, აჭარა დედასაქართველოს 

დაუბრუნდა. 

1878 წლის 25 აგვისტოს ბათუმში გენერალ სვიატიპოლკ მირსკის მეთაურობით 

რუსთა არმია შემოვიდა და მიღება-გაცილების ცერემონიალზე ე.წ. აზიზიეს 

(ახლანდელი თავისუფლების) მოედანზე დევრიშ ფაშასაგან ქალაქის გასაღები ჩაიბარა. 

ბათუმის ოლქში სამი _ ბათუმის, ართვინისა და აჭარის ოკრუგები გაერთიანდა. 

ქალაქი ბათუმი ,,პორტო-ფრანკოდ" გამოცხადდა. იდეა ინგლისს ეკუთვნოდა, 

რომელმაც ბერლინის კონგრესზე ამ ქალაქის პორტო-ფრანკოდ გამოცხადება მოითხოვა 

და გაიტანა კიდეც. 

,,პორტო-ფრანკოს" სტატუსმა ბათუმს გარკვეული სიკეთე მოუტანა. ამ 

პერიოდიდან ბათუმი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ნელ-ნელა თანამედროვე, 

ევროპული ქალაქის იერი შეიძინა. თუმცა, გაუარესდა ადგილობრივი მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობა. ეროვნული მრეწველობა კონკურენციას ვერ უწევდა 

მოზღვავებულ ევროპულ საქონელს. ამასთან, გამოიკვეთა სხვა ნაკლიც _ კონტრაბანდა, 

მექრთამეობა და ა.შ. შექმნილი სიტუაცია ერთ-ერთ მიზეზი იყო, რამაც ხელი შეუწყო 

მოსახლეობის ოსმალეთში გადასახლებას (მუჰაჯირობას). ,,პორტო-ფრანკო'' 1886 წელს 

გაუქმდა. 

1883 წლის 12 ივნისს რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე ბათუმის ოლქი გაუქმდა და ქუთაისის გუბერნიას შეუერთდა. ამასთან 

დაკავშირებით ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორის თანაშემწის თანამდებობა 

დამტკიცდა. გუბერნატორის თანაშემწე უშუალოდ ბათუმის ოკრუგს განაგებდა. 

ქალაქს არ გააჩნდა თვითმმართველობა, რაც დიდად უშლიდა ხელს მის 

ნორმალურ ზრდა-განვითარებას. 1885 წელს ბათუმის 90-მა მცხოვრებმა წერილობით 

მიმართა კავკასიის სამოქალაქო ნაწილის უფროსს, ბათუმისათვის ქალაქის სტატუსის 

მინიჭების თაობაზე. 1888 წლის 28 აპრილს ბათუმს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა. ამავე 

წელს ჩატარდა ქალაქის სათათბიროს წევრების არჩევნები. 

1903 წლიდან ბათუმის ოლქი ქუთაისის გუბერნიას გამოეყო. 

XX საუკუნის დასაწყისში ბათუმი და მთლინად სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო 

ეკონომიკურად ერთ-ერთი დაწინაურებული მხარე იყო. კაპიტალისტურ 

ურთიერთობათა განვითარებამ აქ ბიძგი მისცა საქალაქო ცხოვრებისა და მეურნეობის 

აღმავლობას. ბათუმი როგორც მსხვილი საქალაქო ცენტრი, მისი პირველხარისხოვანი 

ნავსადგურით, წამყვან როლს თამაშობდა ამიერკავკასიისა და შუა აზიის სატრანზიტო 

ვაჭრობაში. 

პირველ მსოფლიო ომამდე ბათუმმა ევროპული ქალაქის იერი მიიღო, რაც მისი 

თვითმმართველობის პროგრესული მოღვაწეობის და ქალაქის შემოსავლების 

მიზანმიმართულად გამოყენების შედეგი იყო. 

პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამ პოლიტიკური ვითარება ამიერკავკასიაშიც 

შეცვალა. რუსეთის იმპერიაში 1917 წლის რევოლუციით გამოწვეულმა 

არასტაბილურობამ და ოქტომბრის გადატრიალების შედეგად წარმოქმნილმა 

სერიოზულმა ანარქიამ, გამოიწვია კავკასიის ფრონტის მოშლა და სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს მშობლიური სხეულიდან ხელმეორედ მოწყვეტა. 

ოსმალებმა სამხ. დას. საქართველოში შემოიღეს თავიანთი მმართველობა. 

მიუხედავად ამისა, დემოკრატიული ტრადიციებით გამორჩეული ბათუმის 

თვითმმართველობა არ გაუქმებულა. 

პირველ მსოფლიო ომში გერმანიისა და მისი მოკავშირეების დამარცხებამ 

წერტილი დაუსვა ბათუმის ოლქში ოსმალეთის ექვსთვიან საოკუპაციო რეჟიმს. 

1921 წლის თებერვალს საბჭოთა რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ საომარ 

მოქმედებებს იწყებს. ომის პირველ ეტაპზე მცირერიცხოვანმა ქართულმა არმიამ 

რამდენიმე გამარჯვებას მიაღწია, მაგრამ თებერვლის ბოლოს სასწორი მაინც 
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დამპყრობთა მხარეს გადაიხარა და 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის ჯარებმა 

თბილისი დაიკავა. 

რუსეთსა და საქართველოს შორის წარმოებული ბრძოლებით ისარგებლა 

ოსმალეთმა და მას არდაგან-ართვინი წააგლიჯა. 10 მარტს ოსმალთა ერთი ბატალიონი 

ხულოსა და ქედაში შევიდა, 12 მარტს კი, თურქები ბათუმშიც გამოჩნდნენ. მათი 

დამატებითი ძალები ქალაქში 15-16 მარტსაც შედიან. თურქული ხელისუფლების მიერ 

გავრცელებული ვერსიით, ისინი საქართველოდან რუსების განდევნას აპირებდნენ. 

თუმცა, 17 მარტს ოსმალთა ჯარმა ბათუმის ცენტრალური ფოსტა და სხვა 

სტრატეგიული ობიექტები დაიკავა, რითაც დადასტურდა, რომ მათი მიზანი რეგიონის 

ანექსია იყო. 

გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სარდლობით 18 მარტს ბათუმისათვის ბრძოლები 

იწყება. 21 მარტს კი, ქართველებმა ოსმალები ბათუმიდან განდევნეს და აჭარა 

საქართველოს შეუნარჩუნეს. სამშობლოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული 

გმირები ბათუმში ,,აზიზიეს მოედანზე'' ამჟამინდელ თავისუფლების მოედანზე 

დაკრძალეს. 

გასაბჭოების შემდგომ აჭარის რეგიონს თითქოსდა „რელიგიური ნიშნით“ 

ავტონომიის სტატუსი მიენიჭა, თუმცაღა, ამით საბჭოთა რუსეთის შორსგამიზნული 

იდეაც ინიღბებოდა. სოციალიზმის ეპოქა ბათუმისათვის განსაკუთრებით გამორჩეული 

არ ყოფილა. 60-80-იან წლებში ქალაქის ცხოვრება საბჭოთა ყოფისა და მისთვის 

დამახასიათებელი ღირებულებების ტიპიურ მაგალითს წარმოადგენდა. 

 

 

 

 

 

 

საპროექტო ტერიტორიის განაშენიანების ისტორია 

1863 წელს, სულთან აბდულ–აზიზის მმართველობის დროს, გაიცა ფირმანი, 

რომლის მიხედვითაც, ტრაპიზონის ვილაეთის ვალის ბათუმის ნავსადგურის ჩრდილო–

დასავლეთ ნაწილში ახალი ქალაქი უნდა აეშენებინა, რომელიც ლაზისტანის საფაშოს 

ცენტრი გახდებოდა. გეგმა ითვალისწინებდა ქუჩების დაგეგმარებას გეომეტრიული 

წესით და დადგენილი საფარით. ქალაქი უბნებად უნდა დაყოფილიყო, რომლის 

ცენტრშიც მეჩეთი უნდა აგებულიყო. 1868 წლისათვის, ახალი ქალაქის მშენებლობა 

დასრულებულია. ქალაქი ხუთ უბნად გაიყო. ამ პერიოდიდან, თანდათან იზრდებოდა 

ქალაქის მნიშვნელობა, სადაც ორსართულიანი სახლები, გუბერნატორის რეზიდენცია, 

სასამართლო და სხვა შენობები 

იყო განლაგებული. 

1853 წელს ხმელეთის 

მხრიდან ბათუმი პალისადითა და 

თხრილით იყო გამაგრებული1. 

მოგვიანებით, 1864–866 წლებში 

ოსმალებმა ქალაქის 

                                                           
1 Акты, Собранные Кавказскою Археографическою Коммиссиею,Т. X, Тифлис, 1885, gv. 756. 

1878 წლის რუკა 
ბურუნ-თაბიე 

სარი-სუ 

ბურუნ-თაბიე 
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გასამაგრებლად ყურის აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხარეს მიწაყრილები გააკეთეს2. ეს 

სიმაგრეები - ბურუნ-თაბიე და სარი-სუ - 1873 წელს როცა ბათუმს ნიკო ნიკოლაძე ეწვია 

ახლადაგებული იყო: „ბოღოზში შესვლის დროს ჩვენმა ხომალდმა ორ ახლათ ნაშენებ 

ციხეს შუა გაიარა. მარჯვნით და მარცხნით ჩვენ ვხედავდით მიწის კედლებს, კუთხეებს, 

ორმოებს და ეხლანდელი მოთხოვნილებისამებრ გაშენებული ციხის სხვა ნაწილებს”3. 

როგორც ბათუმის 1878 წლის გეგმა მოწმობს, თითქმის ერთნაირი, ირეგულარული 

გეგმის სიმაგრეები ზღვასთან ახლოს, ბათუმის კონცხის ჩრდილო-დასავლეთ ნაპირას 

და მდინარე სარი-სუს ნაპირზე იდგა.  

                                                           
2 Заметка о Батуме, Известия Кавказскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, Т. 
II, #3, Тифлис, 1873-1874, gv. 101. ufro xelmisawvdomia meore gasworebuli gamocema: Заметка о 
Батуме, Известия Кавказскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, Т. II (Издание 
второе), #3, 1894, gv. 109.     
3 ნიკოლაძე (ნ. სკანდელი), სხვათა შორის (ნაგრძნობი და განაგონი) 1872-1873, ჟურნალი კრებული, 
1873, წიგნი #4, გვ. 21. 

1887 წლის რუკა 

როგორ ამ გადმოცემიდანაც ჩანს ბურუნ-თაბიე იყო სათავდაცვო დანიშნულების 

მიწაყრილი, რომელზეც სავარაუდოდ ზარბაზნები იყო განთავსებული მტრის 

ხომალდებისგან დასაცავად.  

უკვე 1887 რუკაზე ეს ტერიტორია ცარიელია. ამ რუკაზე ჩანს რკინიგზის ხაზი, 

რომელიც შემოუყვება ყოფილი სიმაგრის ტერიტორიას. ზღვის სანაპიროზე გაჩნდა 

სხვადასხვა დანიშნულების 

ნაგებობები. ამ რუკაზე უკვე 

აგებულია შუქურაც. 

ჟან (ჟიულ) მურიეს მიხედვით, 

რუსების მმართველობის დროს 

ბურუნ-თაბიეს სიმაგრე გადაკეთდა. 

ტერიტორია მოსწორდა და აქ აიგო 

სამხედრო დანიშნულები ნაგებობები.  

ის წარმოადგენდა ყაზარმის მსგავს ქვის შენობას, რომელიც ექვს პოლკს იტევდა. მასში 

1900-ანი წლების რუკა 

1900-ანი წლები 
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განთავსებული იყო თექვსმეტი ზარბაზანი და ტყვია-წამლის მარაგი4. ეს ნაგებობები 

კარგად ჩანს 1900-ანი წლების რუკაზეც. ბურუნ-თაბიეს ტერიტორიაზე განთავსებულია 

ორი გრძელი მართკუთხა ნაგებობა.  

საბჭოთა პერიოდამდე 

როგორც გამოჩნდა ეს 

ტერიტორია ჯერ მიწაყრილ 

ციხეს, ხოლო შემდგომ სამხედრო 

დანიშნულების ნაგებობებს ეკავა. 

ეს ტერიტორია ყოველთვის 

მოშორებული იყო ქალაქის 

ძირითად ბირთვს, იგი სამხედრო 

დანიშნულების მონაკვეთი იყო, 

მოშორებული ძირითად დასახლებას. საბჭოთა პერიოდში გადაღებული ფოტოებიდან 

და რუკიდან ირკვევა, რომ ამ პერიოდში ტერიტორია აითვისა საცხოვრებელმა 

                                                           
4 J. murie, baTumi da Woroxis auzi, frangulidan Targmna i. lorTqifaniZem, baTumi, 1962, 
gv. 21; 

1950-ანი წლები 

1960-70-ანი წლები 

სახლებმა. ტერიტორიაზე განთავსებული იყო რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი, ხოლო 

შედარებით გვიან (1970-1980-იან წლებში) აქ აიგო კორპუსებიც.  

2000-იანი წლების დასაწყისში ბურუნ-თაბიეს ტერიტორია გაიწმინდა აქ 

არსებული ნაგებობებისგან და დაიწყო ბათუმი „რივიერას“ კომპლექსის მშენებლობა. 

კომპლექსი მოიცავდა ვრცელ ტერიტორიას. გეგმაზე  წარმოადგენდა შუა საუკუნეების 

ევროპული ციხის მსგავს ნაგებობას - წრიული ფორმის კოშკებით და შუაში 

ამოზიდული 5-6 სართულიანი რამდენიმე კორპუსით.  

2010 წლიდან დაიწყო ბურუნ-თაბიეს და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 

რეკონსტრუქცია და ზღვის პირას აიგო რამდენიმე მაღალსართულიანი ნაგებობა 

(სასტუმრო რედისონი, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, შედარებით მოგვიანებით 

ანბანის კოშკი და მაღალი „პორტა ბათუმის კოშკი“ რომლის სიმაღლე 165 მეტრია და 

2004 წელი 
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შედგება 43 სართულისგან). ბურუნ-თაბიეს ტერიტორიაზე არსებული „რივიერას“ 

კომპლექსი მთლიანად დაანგრიეს და მის მერე ამ ტერიტორიაზე არაფერი აშენებულა.  

 

 

ამჟამინდელი განაშენიანება და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის 

ზონები 

საპროექტო ტერიტორია არ შედის ბათუმის ისტორიული განაშენიანების დაცვის 

ზონაში. აღნიშნული ზონა მთავრდება გოგებაშვილის ქუჩაზე, შემოდომ გადადის 

ნინოშვილის ქუჩაზე და მიუყვება ბულვარს. საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს 

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონიდან ყველაზე ახლოს დგას საბჭოთა 

პერიოდის (50-იანი წლების) ნაგებობა გოგებაშვილისა და მემედ აბაშიძის ქუჩების 

კუთხეში.  აქვე, ზ. გამსახურდიას ქუჩის დასაწყისში დგას ასევე საბჭოთა პერიოდის 

სამი, ერთმანეთთან კუთხით გადაბმული 12 სართულიანი კორპუსი. ერთადერთი 

შენობა რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არის ბათუმის 

თეატრი, რომელიც გრძივი ფასადით რუსთაველის გამზირსა და უკანა ფასადით 

თავისუფლების მოედანზე გადის. საპროექტო ტერიტორია თეატრისგან დაშორებულია 

დაახლოებით 100 მეტრით, ანუ შედის ძეგლის ვიზუალური დაცვის 150 მეტრიან 

არეალში. თუმცა, უნდა ითქვას, მასზე გაცილებით ახლოს დგას სასტუმრო „რედისონი“ 

და „პორტა ბათუმი თაუერი“.  

მეორე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი საპროექტო ტერიტორიის 

მიმდებარედ არის ბათუმის ძველი შუქურა. პირდაპირი ხაზით საპროექტო 

ტერიტორიამდე შუქურა დაშორებულია დაახლოებით 40 მეტრით. შესაბამისად ჩანს, 

რომ ტერიტორიის მცირე მონაკვეთი ექცევა ძეგლის ფიზიკური დაცვის 50 მეტრიან 

არეალში, სადაც ყოველგვარი მშენებლობა აკრძალული უნდა იყოს. შესაბამისად 

ტერიტორიის განაშენიანების დაპროექტებისას ნაგებობა არ უნდა დაიდგას იმ 

მონაკვეთში სადაც შემოდის ძეგლის ფიზიკური დაცვის არეალი. ხოლო, რაც შეეხება 

ვიზუალური დაცვის არეალს უნდა ითქვას, ვინაიდან საპროექტო ტერიტორია თითქმის 

ყოველთვის განაშენიანებული იყო, შუქურის დანახვა და აღქმა ქალაქიდან ვერასდროს 

ხერხდებოდა. ამჟამადაც, მიუხედავა იმისა, რომ ამჟამად ეს ტერიტორა სრულიად 

ცასიელია შუქურას შემჩნევა ძალიან ჭირს. მისი დანახვა მხოლოდ ბულვარიდან არის 

შესაძლებელი როდესაც მას მივუახლოვდებით. 
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ბათუმის კონცხზე 2010 წლის შემდგომ განხორციელებულმა მსხვილმასშტაბიანმა 

პროექტებმა სრულიად შეუცვალეს ბათუმის ამ ნაწილს ისტორიული სახე და მასშტაბი. 

ეს ტერიტორია გადაიქცა ცათამბრჯენების მონაკვეთად. უნდა ითქვას ისიც, რომ 

პირველ ხანებში როდესაც ამ ადგილას სულ რამდენიმე მაღალსართული ნაგებობა იდგა 

(სასტუმრო „რედისონი“ - ყველაზე დაბალი, ე.წ „ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი“ და 

შედარებით მოშორებით - სასტუმრო „შერატონი“) შორიდან ბათუმის სილუეტი საკმაოდ 

ლამაზად და შთამბეჭდავადაც კი გამოიყურებოდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ 

ტერიტორიაზე და ასევე ქალაქის უკანა ნაწილში აღიმართა სხვა მრავალი 

მაღალსართულიანი ნაგებობა - სილუეტი სრულიად შეიცვალა და დეგრადირდა. 

ამჟამად ბათუმში შესვლისას ვხედავთ უწესრიგოდ „ჩაყრილ“ მაღალსართულიან 

ნაგებობებს.  
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დასკვნა და რეკომენდაციები 

ამგვარად, როგორც ვნახეთ ბურუნ-თაბიეს ტერიტორია თურქების შემდგომი 

პერიოდიდან - XIX საუკუნის ბოლოდან განაშენიანებული იყო. ამ ადგილზე ჯერ 

განთავსებული იყო ყაზარმები, შემდგომ სახოვრებელი და საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ნაგებობები; ახლო წარსულში ტერიტორია თითქმის მთლიანად ჰქონდა 

ათვისებული „რივიერას“ კომპლექსს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, რომ 

ამ ტერიტორიის ხელახლა განაშენიანება შესაძლებელია. ახალმა განაშენიანებამ უნდა 

გაითვალისწინოს ქ. ბათუმის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ურბანული სახე, მათ 

შორის, ამ ტერიტორიასთან კიდევ უფრო ახლოს არსებული მაღალსართულიანი 

განაშენიანების მასშტაბი.  

როგორც ვნახეთ, ჩვენს საპროექტო ტერიტორიაზე ორი კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის ვიზუალური დაცვის არიალი შემოდის (შედარებით ნაკლებად 

- თეატრის და მეტად - შუქურის). თუმცა უნდა ითქვას, რომ ტერიტორიის განაშენიანება 

არ დაარღვევს ამ ორი ნაგებობის ვიზუალურ აღქმას. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ ტერიტორიაზე მცირედით შემოდის შუქურის 

ფიზიკური დაცვის არეალი. შესაბამისად აუცილებელია დაპროექტების დროს არ 

მოხდეს ამ მცირე მონაკვეთზე შენობის აღმართვა.  

ამავე დროს, ვინაიდან საპროექტო ტერიტორია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ 

ცათამბრჯენზე წინ მდებარეობს (იმ მხარეს საიდანად პირველად ხდება ქალაქის 

დანახვა), სასურველია აქ განსახორციელებელმა პროექტმა გარკვეულწილად 

გამოასწოროს ქალაქის სილუეტი. 
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19 აპრილი, 2019 წ                    G-190419-001

 

შპს „მულტივერს არქიტექტურა"-ს 
დირექტორს ბ-ნ დევი ქიტუაშვილს 

 
ბატონო დევი,  

ჩვენს ხელთ არსებული მასალების საფუძველზე, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ
წარმოდგენილი „რივიერას“ პროექტი (2019 წლის 11 აპრილის წერილი #19/001/GE159BA და 
მასალები) არ ფარავს მის მიმდებარედ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 
ობიექტების (1. შუქურა, 2. ბათუმის დრამატული თეატრი, 3. ბულვარი და 4. საზღვაო 
სადგურის შენობა) ფიზიკური დაცვის ზონებს და ითვალისწინებს ამავე, კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავი, ობიექტების ვიზუალური (სამმართლებლივ-ტექნიკური
თვალსაზრისით დამახასიათებელ) დაცვის ზონებსაც. 

 
 
 
 

 
პატივისცემით, 
გიორგი გოცირიძე 
დირექტორი 
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Sps "dentons saqarTvelo"-s 
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 შპს „დენტონს საქართველო“ 
მელიქიშვილის ქუჩა 10 

თბილისი 0179 
საქართველო 

dentons.com 

   

 
 

 

Maclay Murray & Spens ► Gallo Barrios Pickmann ► Muñoz ► Cardenas & Cardenas ► Lopez Velarde ► Rodyk ► Boekel ► OPF Partners ►  
大成 ► McKenna Long 

„Dentons“-ი არის გლობალური იურიდიული პრაქტიკა, რომელიც მომსახურებას უწევს კლიენტებს მსოფლიოს მასშტაბით წევრი ფირმებისა და შვილობილი კომპანიების 
მეშვეობით. შპს „დენტონს საქართველო“ არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია: მელიქიშვილის ქუჩა 10, თბილისი 0179,  
საქართველო. 
 
სამართლებრივ შეტყობინებებთან დაკავშირებით იხილეთ ვებ-გვერდი: dentons.com.   
 
 

 

 

მიმღები: შპს „ბათუმი რივიერა“ 
გამგზავნი: შპს „დენტონს საქართველო“ 
თარიღი: 2019 წლის 18 აპრილი  

 
საგანი: სამართლებრივი დასკვნა შპს „ბათუმი რივიერა“-ს მიერ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული 
სხვა სამართლებრივი საკითხების შესახებ  

 

1. სამართლებრივი დასკვნის მიზანი 

თქვენ გვთხოვეთ მოგვემზადებინა სამართლებრივი დასკვნა  შპს „ბათუმი რივიერა“-ს (შემდგომში 
„რივიერა“) მიერ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობასთან 
დაკავშირებით განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე და ზემოაღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებულ სხვა სამართლებრივ საკითხებზე.  

ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რივიერა გეგმავს ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის 
ქუჩასა და ზღვის სანაპიროს შორის მდებარე ტერიტორიაზე (მიწის ნაკვეთების საკადასტრო კოდები: 
05.21.01.031; 05.21.01.030; 05.21.01.029; 05.21.01.018; 05.21.20.079; 05.21.20.070; 05.21.20.071; 05.21.20.084; 
05.21.20.082; 05.21.21.015; 05.21.20.053; 05.21.20.076; 05.21.20.056; 05.21.20.087) მრავალფუნქციური 
კომპლექსის მშენებლობას, რომელიც მოიცავს როგორც მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს, 
სასტუმროებს, ასევე საზღვაო სანაოსნოსთან ინტეგრირებულ მრავალფუნქციურ კომპლექსს, იახტ-
კლუბს, ხელოვნურ ლაგუნას, რესტორნებს, კონვენციის ცენტრს, კაზინოს, საცხოვრებელ და 
საზოგადოებრივ სივრცეებს (შემდგომში „პროექტი“). რივიერას მიერ ბათუმის მერიისთვის 
წარდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის თანახმად, „ნაკვეთების მნიშვნელოვან ნაწილს 
იკავებს ხელოვნური ყურე, სადაც გათვალისწინებულია ნავსადგომი იახტებისთვის“. 

წინამდებარე სამართლებრივი დასკვნის მიზანია, გასცეს პასუხი შემდეგ კითხვებს: 

1. საქართველოს კანონმდებლობისა და რივიერას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, აქვს თუ არა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას  სამართლებრივი საფუძველი 
დააყოვნოს და არ გადააგზავნოს ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის პროექტი დასამტკიცებლად, მაშინ, როდესაც ბათუმის 

 

გვერდი 2 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმის  
გეგმარებითი დავალება პროექტთან მიმართებაში; 
 

2. საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საჭიროებს თუ არა 
პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობა გარემოს ზემოქმედების შეფასებას და/ან 
სკრინინგის პროცედურის გავლას; 
 

3. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
წერილების სამართლებრივი შეფასება. 
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სამართლებრივი დასკვნის მოკლე რეზიუმე:  

 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
განაშენიანების რეგულირების გეგმა უნდა დაამტკიცოს ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულომ, ხოლო ადმინისტრაციული წარმოება უნდა უზრუნველყოს ბათუმის მერიამ. 
 

 განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებისათვის საკრებულომ უნდა გამოსცეს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ხოლო ადმინისტრაციული 
წარმოება მიმდინარეობს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით 
დადგენილი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესის შესაბამისად.  
 

 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან მასზე უარის 
თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციული ორგანო იღებს განცხადების 
წარდგენიდან ერთი თვის ვადაში. თუ საქმის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა 
დადგენისათვის აუცილებელია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის გამოსაცემად უფრო მეტი ვადა, ადმინისტრაციულ ორგანოს ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყებისას გამოაქვს გადაწყვეტილება აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის 
შესახებ, რომლის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამ თვეს. ზემოაღნიშნულის 
შესაბამისად, ვინაიდან რივიერამ განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი ბათუმის 
მერიაში წარადგინა 2019 წლის 7 თებერვალს, ბათუმის მერიამ უნდა უზრუნველყოს მისი 
დამტკიცების პროცედურების დასრულება 2019 წლის 8 მაისამდე. 

 
 ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობა განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

დამტკიცებისათვის საჭირო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემისათვის აწესებს 30-დღიან ვადას და ვინაიდან ბათუმის მერიამ არ ისარგებლა ასეთი 
აქტის გამოცემის ვადის გაზრდისათვის საჭირო პროცედურებით, ბათუმის მერიას არ გააჩნია 
რივიერას მიერ წარდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დაყოვნების 
სამართლებრივი საფუძველი. ბათუმის მერიამ უნდა შეასრულოს საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ადმინისტრაციული წარმოების პროცედურა და 
შემდგომი დაყოვნების გარეშე გადაუგზავნოს განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
პროექტი ბათუმის საკრებულოს დასამტკიცებლად. ბათუმის მერიას რომც ესარგებლა 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ვადის გაგრძელებით, პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცების პროცედურა უნდა დასრულდეს 2019 წლის 8 მაისამდე. შესაბამისად, ბათუმის 
მერიამ, შემდგომი დაყოვნების გარეშე უნდა გაუგზავნოს განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის პროექტი ბათუმის საკრებულოს დასამტკიცებლად. 

 
 საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მიხედვით, გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებას ექვემდებარება ამავე კოდექსის I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები, 
ხოლო ამავე კოდექსის II დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები ექვემდებარება 
„სკრინინგის“ პროცედურას. სკრინინგის პროცედურის ფარგლებში საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დაგეგმილი საქმიანობის ინდივიდუალური 
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შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (და ზოგიერთ 
შემთხვევებში, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების) ჩატარების საჭიროებას. 
ვინაიდან პროექტი არ ექცევა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I და II დანართებით 
გათვალისწინებულ საქმიანობების ჩამონათვალში, მისი განხორციელება არც გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასებას და არც სკრინინგის პროცედურას არ ექვემდებარება.  
 

 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება სავალდებულოა მხოლოდ იმ 
სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო 
აღნიშნული კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებულ საქმიანობებისთვის და 
განსაზღვრულ სექტორებში (მათ შორის, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა, 
ელექტრონული კომუნიკაციები და სხვა). იმ სტრატეგიულ დოკუმენტებთან მიმართებით, 
რომლითაც დგინდება ჩარჩო სამომავლოდ განსახორციელებელი ისეთი საქმიანობისთვის, 
რომელიც არ არის გათვალისწინებული I და II დანართებით, სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების ვალდებულება შეიძლება გავრცელდეს მხოლოდ 
კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენილი განაშენიანების 
რეგულირების გეგმა არ განსაზღვრავს განვითარების ჩარჩოს გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის I ან/და II დანართით გათვალისწინებულ რაიმე საქმიანობისთვის. ამასთან, 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცებისთვის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების ვალდებულება 
კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის.  შესაბამისად, ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო არ არის ვალდებული და არც უფლებამოსილი, 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების მიზნით გაიაროს სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა. 
 

 2019 წლის 26 თებერვალს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერმა მიმართა საქართველოს 
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა მოსაზრების 
წარმოდგენა განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის 2 აპრილის წერილით 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას მოსთხოვა დაეზუსტებინა მოთხოვნა. ჩვენი შეფასებით, 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 
თანახმად არ ექვემდებარება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარებას, 
ვინაიდან განაშენიანების რეგულირების გეგმა არ განსაზღვრავს განვითარების ჩარჩოს 
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I ან/და II დანართით გათვალისწინებულ რაიმე 
საქმიანობისთვის. შესაბამისად, არ არსებობს ბათუმის მერიის მიერ სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურის გავლის მიზნით გარემოს დაცვის სამინისტროსა 
და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიმართვის საფუძველი. 
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2. ფაქტობრივი გარემოებები 

2018 წლის 27 დეკემბრის #76 განკარგულებით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
დაამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება პროექტთან 
დაკავშირებით (შემდგომში „76-ე განკარგულება“) და აღნიშნულით დასრულდა განაშენიანების 
რეგულირების გეგმის დამტკიცებისათვის გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების 
პირველი ეტაპი. 76-ე განკარგულების თანახმად, საპროექტო მიწის ნაკვეთების მთლიანი ფართობი 
შეადგენს 90,770 კვადრატულ მეტრს. 76-ე განკარგულებით, რივიერას დაევალა პროექტის 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის (შემდგომში „გრგ“) დამუშავება და დასამტკიცებლად 
წარდგენა. 2019 წლის 7 თებერვალს რივიერამ გრგ-ს პროექტი განსახილველად და საკრებულოს მიერ 
დასამტკიცებლად წარადგინა ქ. ბათუმის მერიაში.   

მიუხედავად რივიერას არაერთი მოთხოვნისა, ქ. ბათუმის მერიას დღემდე არ გადაუგზავნია გრგ-ს 
პროექტი საკრებულოში დასამტკიცებლად.  

2019 წლის 26 თებერვალს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერმა მიმართა საქართველოს გარემოს 
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა მოსაზრების წარმოდგენა გრგ-ს 
დამტკიცების თაობაზე. ზემოაღნიშნულ წერილთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის 2 აპრილის წერილით ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიას მოსთხოვა დაეზუსტებინა მოთხოვნა და მიმართა შეკითხვით - ხომ არ 
არის აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით 
გათვალისწინებული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურების გასავლელად. 
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ზემოაღნიშნულ ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის შემდგომი 
კომუნიკაცია არ შემდგარა.  

3. სამართლებრივი შეფასება 
 

3.1. გრგ-ს დამტკიცება 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, წინამდებარე სამართლებრივი დასკვნის მიზანია, შეაფასოს, აქვს თუ არა 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას  სამართლებრივი საფუძველი დააყოვნოს და არ გადააგზავნოს 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გრგ-ს პროექტი დასამტკიცებლად, მაშინ როდესაც 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა გრგ-ს გეგმარებით დავალება.   

ჩვენ გამოვიკვლიეთ ბათუმის მუნიციპალიტეტში განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცების პროცედურის სამართლებრივი საკითხები. სივრცითი მოწყობისა და 
ქალაქმშენებლობის საფუძვლების შესახებ 2005 წლის 2 ივნისის საქართველოს კანონის 23.1 მუხლის 
თანახმად, დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა წარმოადგენს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას.1 იმავე კანონის 25.3 მუხლის თანახმად, 

                                                      
1 აღნიშნული კანონი სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვას განმარტავს, როგორც საქმიანობას, რომელიც არეგულირებს 
დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების, მიწათსარგებლობის, განაშენიანებისა და კეთილმოწყობის, გარემოსა და 
უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, რეკრეაციის სივრცით-ტერიტორიული პირობების, სატრანსპორტო, 
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დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვის დოკუმენტებს ამტკიცებს შესაბამისი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო (ანუ  ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანო) თავის მიერ დადგენილი 
წესით.   

საქართველოს ორგანული კანონის, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 16.2(ე) პუნქტის 
თანახმად, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის 
უფლებამოსილებას.  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N59 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - 
დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 
დებულებების დამტკიცების თაობაზე (შემდგომში „59-ე დადგენილება“) ადგენს, რომ დასახლებათა 
სივრცით-ტერიტორიული დოკუმენტების დამტკიცების პროცედურა ხორციელდება ორ ეტაპად:2 

ა) I ეტაპი - დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების გეგმარებითი 
დავალების დამტკიცება - არაუმეტეს 20 დღე; 

ბ) II ეტაპი - დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების დამტკიცება - 
არაუმეტეს 30 დღე.  

იმავე დადგენილების თანახმად, დასახლებათა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის 
დოკუმენტების დამტკიცებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ორივე ეტაპს 
აწარმოებს შესაბამისი თვითმმართველობის შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანო, ხოლო 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს გამოსცემს საკრებულო.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა უნდა 
დაამტკიცოს ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, ხოლო ადმინისტრაციული წარმოება უნდა 
უზრუნველყოს ბათუმის მერიამ.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ბათუმის ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცება რეგულირდება 2012 წლის 14 სექტემბრის ბათუმის საკრებულოს N50 დადგენილებით 
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების წესის შესახებ (შემდგომში „50-ე დადგენილება“). 50-ე დადგენილების 
თანახმად, ბათუმის განაშენიანების რეგულირების გეგმას ამტკიცებს ბათუმის აღმასრულებელი 
ორგანო, ხოლო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ბათუმის მერია.3 ზემოაღნიშნული 
ჩანაწერი გარკვეულ დაბნეულობას წარმოშობს, ვინაიდან ბათუმის აღმასრულებელი ორგანო არის 
ბათუმის მერია, რაც ეწინააღმდეგება წინამდებარე დასკვნაში აღწერილ სხვა ნორმატიულ აქტებს, 
რომელთა თანახმად განაშენიანების რეგულირების გეგმას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობითი ორგანო, ანუ საკრებულო და ასევე ეწინააღმდეგება ბათუმის 

                                                      
საინჟინრო და სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე ეკონომიკური განვითარების სივრცით ასპექტებს და განსახლების 
ტერიტორიულ საკითხებს.   
2 59-ე დადგენილების 23.1 მუხლი.  
3 50-ე დადგენილების 13.1 მუხლი. 
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მუნიციპალიტეტის პრაქტიკას, სადაც განაშენიანების რეგულირების გეგმას ამტკიცებს საკრებულო. 
ჩვენ დამატებით გამოვიკვლიეთ აღნიშნული საკითხი და ვესაუბრეთ ბათუმის მერიის 
წარმომადგენლებს. როგორც მოვიკვლიეთ, 50-ე დადგენილების ზოგიერთ მუხლში კვლავ 
გამოიყენება ტერმინი - „ბათუმის აღმასრულებელი ორგანო“, რაც ადრინდელ ნორმატიულ აქტებში 
გულისხმობდა საკრებულოს თავმჯდომარეს.  

ვინაიდან საქართველოს ნორმატიულ აქტებს გააჩნია უპირატესი იურიდიული ძალა აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების მიმართ,4 ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმა უნდა დაამტკიცოს ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულომ, როგორც ეს გათვალისწინებულია სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის 
საფუძვლების შესახებ 2005 წლის 2 ივნისის საქართველოს კანონისა და 59-ე დადგენილების 
მოთხოვნათა შესაბამისად.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებისათვის 
კანონმდებლობა ითვალისწინებს 30 დღეს.5 განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცებისათვის საკრებულომ უნდა გამოსცეს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი, ხოლო ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის (შემდგომში „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“) IX თავით 
დადგენილი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესის შესაბამისად.6  

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ითვალისწინებს საზოგადოების ჩართულობას. შესაბამისად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილია 
დოკუმენტის საჯარო გამოქვეყნებისა და გაცნობის წესები. რაც შეეხება ვადებს და პროცედურებს, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიყენება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI 
თავით დადგენილი წესები.7 აღნიშნული თავის მიხედვით, ადმინისტრაციული ორგანო სამი 
სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების შინაარს და კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. იმ 
შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი ადმინისტრაციულ ორგანოს არ წარუდგენს კანონით 
გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას ან ინფორმაციას, ადმინისტრაციული ორგანო განმცხადებელს 
განუსაზღვრავს ვადას, რომლის განმავლობაშიც მან უნდა წარადგინოს ასეთი დამატებითი 
დოკუმენტაცია. აღნიშნული დამატებით ვადა არ შეიძლება იყოს ხუთ სამუშაო დღეზე ნაკლები (თუ 
კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი).8 

განცხადების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, 
ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია განცხადება გადაუგზავნოს იმ ადმინისტრაციულ 
ორგანოს ან ექსპერტს, რომელსაც კანონმდებლობით მინიჭებული აქვს ადმინისტრაციულ 
წარმოებაში მონაწილეობის უფლება.9  

                                                      
4 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 7.12(ა) მუხლი.  
5 50-ე დადგენილების 13.10(ბ) მუხლი; 59-ე დადგენილების 23.1(ბ) მუხლი.  
6 50-ე დადგენილების 13.11 მუხლი; 59-ე დადგენილების 23.1(ბ) მუხლი.  
7 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 115.5 მუხლი.  
8 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 80. 
9 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 84.  
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ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან მასზე უარის თქმის 
შესახებ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციული ორგანო იღებს განცხადების წარდგენიდან ერთი 
თვის ვადაში (აღნიშნული ვადა ასევე ემთხვევა განაშენიანების რეგულირების გეგმის 
დამტკიცებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 30-დღიან ვადას). თუ საქმის არსებითი 
მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დადგენისათვის აუცილებელია ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად უფრო მეტი ვადა, ადმინისტრაციულ 
ორგანოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისას გამოაქვს გადაწყვეტილება აქტის გამოცემის 
ვადის განსაზღვრის შესახებ, რომლის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამ თვეს.10 

როგორც წინამდებარე დასკვნის მე-2 თავში არის აღწერილი, რივიერამ გრგ-ს პროექტი ქ. ბათუმის 
მერიას წარუდგინა 2019 წლის 7 თებერვალს. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ბათუმის მერიამ 
მიიღო წარმოებაში გრგ-ს პროექტი, რაც ნიშნავს, რომ მერიამ დაადგინა მისი კანონმდებლობასთან 
შესაბამისობა.   

თუ ბათუმის მერია გეგმავდა ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში სხვა ადმინისტრაციული 
ორგანოს (მაგალითად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს) ჩართვას, მას 
შესაბამისი განცხადება ასეთი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის უნდა გადაეგზავნა გრგ-ს 
პროექტის მიღებიდან ექვსი სამუშაო დღის განმავლობაში, ანუ არაუგვიანეს 2019 წლის 18 
თებერვლისა. შესაბამისად, ბათუმის მერიის მიერ 2019 წლის 26 თებერვლით დათარიღებული 
წერილი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი, თუ იგი წარმოადგენდა 
აღნიშნული სამინისტროს ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ჩართვის მცდელობას, არის 
დაგვიანებული და არ შეესაბამება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადებს.  

ზემოაღნიშნული გარდა, უკვე გასულია გრგ-ს პროექტის დამტკიცებისათვის კანონმდებლობით 
განსაზღვრული 30-დღიანი ვადა. თუ ბათუმის მერია გეგმავდა პროექტის გრგ-ს დამტკიცებისთვის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის გაზრდას სამ 
თვემდე, მას აღნიშნული უნდა გაეკეთებინა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისას.  

დასკვნა: ვინაიდან კანონმდებლობა გრგ-ს დამტკიცებისათვის საჭირო ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისათვის აწესებს 30-დღიან ვადას 
და ვინაიდან ბათუმის მერიამ არ ისარგებლა ასეთი აქტის გამოცემის ვადის 
გაზრდისათვის საჭირო პროცედურებით, ბათუმის მერიას არ გააჩნია რივიერას მიერ 
წარდგენილი გრგ-ს პროექტის დაყოვნების სამართლებრივი საფუძველი. ბათუმის 
მერიამ უნდა შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული 
ადმინისტრაციული წარმოების პროცედურა და შემდგომი დაყოვნების გარეშე 
გადაუგზავნოს გრგ-ს პროექტი ბათუმის საკრებულოს დასამტკიცებლად.  

3.2. გარემოს ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია  
 

3.2.1. გარემოს ზემოქმედების შეფასება და სკრინინგის პროცედურა 

                                                      
10 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 100. 
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წინამდებარე სამართლებრივი დასკვნის ერთ-ერთი მიზანია დაადგინოს, საქართველოს 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საჭიროებს თუ არა პროექტით 
გათვალისწინებული საქმიანობა გარემოს ზემოქმედების შეფასებას და/ან სკრინინგის პროცედურის 
გავლას. 

საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის (შემდგომში „გარემოსდაცვითი კოდექსი“) 
თანახმად, საქმიანობა, რომელიც ამავე კოდექსის თანახმად ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასებას (შემდგომში „გზშ“) შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურენობის სამინისტროს (შემდგომში „გარემოს დაცვის სამინისტრო“) მიერ გაცემული 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ11.  

 
გზშ წარმოადგენს შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, გარემოსდაცვითი კოდექსით 
განსაზღვრული საქმიანობების გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის 
პროცედურას, რომელიც რამდენიმე ეტაპისგან შედგება (მაგ., სკოპინგი, გზშ-ს ანგარიშის მომზადება 
და განხილვა, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა).12 
 
გარემოსდაცვითი კოდექსის მიხედვით, გზშ-ს ექვემდებარება ამავე კოდექსის I დანართით 
გათვალისწინებული საქმიანობები, ხოლო ამავე კოდექსის II დანართით გათვალისწინებული 
საქმიანობები ექვემდებარება „სკრინინგის“ პროცედურას.13 სკრინინგის პროცედურის ფარგლებში 
გარემოს დაცვის სამინისტრო, დაგეგმილი საქმიანობის ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე 
განსაზღვრავს გზშ-ს (და ზოგიერთ შემთხვევებში, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების) 
ჩატარების საჭიროებას.14  
 
შესაბამისად, გარემოსდაცვითი კოდექსის პირველ დანართში ჩამოთვლილი პროექტების 
განხორციელება ექვემდებარება გზშ-ს, მეორე დანართში მოქცეული საქმიანობები კი, გზშ-ს 
ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ სკრინინგის პროცედურის ჩატარების შედეგად, გარემოს დაცვის 
სამინისტრო დაადგენს გზშ-ს ჩატარების აუცილებლობას.  
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ თუკი პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობა და 
სამშენებლო სამუშაოები გარემოსდაცვითი კოდექსის არც II დანართით და არც I დანართით 

                                                      
11 გარემოსდაცვითი კოდექსის 5.2 მუხლი.  
12 იხ. გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-3 მუხლის „ფ“ ნაწილი: “გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (შემდგომ – გზშ) – 
შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის პროცედურა იმ 
დაგეგმილი საქმიანობისთვის, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს გარემოზე და რომელიც 
მიეკუთვნება ამ კოდექსის I დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას და, სკრინინგის გადაწყვეტილების შესაბამისად, 
ამავე კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას. გზშ მოიცავს სკოპინგს, გზშ-ის ანგარიშის მომზადებას, 
საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას, 
მიღებული შედეგების შეფასების საფუძველზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას და მის მხედველობაში მიღებას ამ 
კოდექსით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისას ან/და საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრული შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას.” 
13 გარემოსდაცვითი კოდექსის 5.1 მუხლი.  
14 გარემოსდაცვითი კოდექსის მუხლი 3(ფ) მუხლი. 
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გათვალისწინებული საქმიანობების ჩამონათვალში არ ექცევა, მისი განხორციელებისთვის არც 
სკრინინგის და შესაბამისად, არც გზშ-ს პროცედურის გავლა არ არის საჭირო.   
 

3.2.2. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება 

უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოსდაცვითი კოდექსის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანოს 
(შემდგომში „დამგეგმავი ორგანოს“) მიერ იმ სტრატეგიული დოკუმენტის 
მიღებისთვის/დამტკიცებისთვის, რომელიც, ამავე კოდექსის შესაბამისად, ექვემდებარება 
სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას15 (შემდგომში „სგშ“), აუცილებელია გარემოსდაცვის 
სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში „ჯანდაცვის სამინისტრო“) მიერ 
რეკომენდაციების გაცემა.16  

სტრატეგიული დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
გამოცემულ ადმინისტრაციული ორგანოს კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს, რომლითაც 
ცალკეული სექტორებისთვის დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო გარემოსდაცვითი 
კოდექსის შესაბამისად და გარემოსდაცვითი კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული 
საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.17  
 
სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საფუძვლების შესახებ 2005 წლის 2 ივნისის 
საქართველოს კანონის თანახმად, განაშენიანების რეგულირების გეგმა არის ქალაქთმშენებლობითი 
დოკუმენტი, რომელიც დასახლებათა ტერიტორიებისთვის ადგენს მიწათსარგებლობის ზონებს 
(ქვეზონებს) ან/და აზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების 
არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების განთავსებას, 
მათ გეგმარებით პარამეტრებს; აზუსტებს უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და 
განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის ორგანიზებას, ტერიტორიების 
კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით  
უზრუნველყოფას.18  
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მისი შინაარსით, 
შესაძლოა წარმოადგენდეს სტრატეგიულ დოკუმენტს, თუმცა, თავად „სტრატეგიული დოკუმენტის“ 
ცნების ლეგალური დეფინიციიდან და გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილიდან 
გამომდინარე,  სგშ-ს ჩატარება სავალდებულოა მხოლოდ იმ სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის, 
რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო გარემოსდაცვითი კოდექსის I და II 
                                                      
15 გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-3 მუხლის „ქ“ პუნქტის თანახმად, სგშ წარმოადგენს ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით  გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების 
შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურას. სგშ მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, 
საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან 
მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის 
მიღებისას/დამტკიცებისას. 
16 გარემოსდაცვითი კოდექსის მუხლი 18.2. 
17 გარემოსდაცვითი კოდექსის მუხლი 3(ყ). 
18 მუხლი 2(ნ). 
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დანართებით გათვალისწინებულ საქმიანობებისთვის და გარემოსდაცვითი კოდექსით 
განსაზღვრულ სექტორებში (მათ შორის, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა, 
ელექტრონული კომუნიკაციები და სხვა).19  
 
გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-20 მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, იმ სტრატეგიულ 
დოკუმენტებთან მიმართებით, რომლითაც დგინდება ჩარჩო სამომავლოდ განსახორციელებელი 
ისეთი საქმიანობისთვის, რომელიც არ არის გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი კოდექსის  I და 
II დანართებით ან/და არ მიეკუთვნება ამავე კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებს (მაგ, ტურიზმი, 
დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა, და სხვა), სგშ-ს ჩატარების ვალდებულება შეიძლება 
გავრცელდეს მხოლოდ კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 

შესაბამისად, თუკი კანონმდებლობით პირდაპირ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება იმგვარი 
ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის, რომელიც გარემოსდაცვითი კოდექსის  არც II დანართით 
და არც I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობების ჩამონათვალში არ ექცევა, არ საჭიროებს 
სგშ-ს. 

(ა) გარემოსდაცვითი კოდექსის I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები 

რივიერას მიერ ჩვენთვის წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და მოწოდებული ინფორმაციის 
ანალიზის საფუძველზე, ჩვენთვის ნათელია, რომ პროექტით გათვალისწინებული 
ინფრასტრუქტურული და სხვა საქმიანობები, მათი შინაარსისა და მახასიათებლებიდან 
გამომდინარე, არ ექცევა გარემოსდაცვითი კოდექსის I დანართით გათვალისწინებულ 
ჩამონათვალში.  
 
 (ბ) გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები  
 
რაც შეეხება გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ ჩამონათვალს, მასში 
საქმიანობები დაჯგუფებულია სახეობების მიხედვით და აერთიანებს ისეთი ტიპის საქმიანობებს, 
როგორიცაა, მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტები; ტურიზმი და დასვენება; სოფლის 
მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და აკვაკულტურა; მოპოვებითი მრეწველობა და ბურღვითი 
სამუშაოები; ენერგიის წარმოება, ქიმიური წარმოება და სხვა.  
 
პროექტის ფუნქციური დანიშნულებიდან და მახასიათებლებიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი 
კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობებიდან რელევანტურია მხოლოდ 

                                                      
19 გარემოსდაცვითი კოდექსის 20.4 მუხლი.  
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„ინფრასტრუქტურული პროექტების“20, აგრეთვე „ტურიზმი და დასვენების“21  კატეგორიებში 
მოცემული ჩამონათვალი, კონკრეტულად კი გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართით 
გათვალისწინებული შემდეგი სახის საქმიანობები: 

 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი (მათ 
შორის, სავაჭრო ცენტრისა და 1,000 ავტომობილის ტევადობის ავტოპარკის მოწყობა);22  

 
 ქალაქგარეთ 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე დასასვენებელი კომპლექსური დასახლების (მათ 

შორის, სასტუმროსა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის) მშენებლობა.23  
 

                                                      
20 „ინფრასტრუქტურული პროექტების” კატეგორიაში მოცემულია შემდეგი ჩამონათვალი:  
„9.1. 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე სამრეწველო საწარმოთა კომპლექსის განთავსება; 
9.2. 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი (მათ შორის, სავაჭრო ცენტრისა 
და 1 000 ავტომობილის ტევადობის ავტოპარკის მოწყობა); 
9.3. საკონტეინერო ტერმინალისა და მასთან დაკავშირებული სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; 
9.4. აეროდრომის მშენებლობა; 
9.5. საზღვაო ნავსადგურისა და მასთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომლის საპროექტო 
განაშენიანების ფართობი 1 ჰექტარზე მეტია; 
9.6. 2 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემის 5 ჰექტარზე ან მეტი 
განაშენიანების მქონე ფართობზე მოწყობა; 
9.7. შიდასამდინარო გზის მოწყობა; 
9.8. წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები; 
9.9. კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის/მოწყობილობის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა მიზანშეწონილია წყლის შეკავების 
ან წყლის გრძელვადიანი დაგროვების მიზნით და რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 10 000 
მ3-ზე მეტია;  
9.10. მგზავრების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ტრამვაის ან/და საბაგირო ხაზის მშენებლობა; 
9.11. 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მილსადენის გაყვანა ნავთობის, გაზის ან ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2) 
ტრანსპორტირების მიზნით; 
9.12. 1 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე 5 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის წყალსატარი აკვედუკის განთავსება; 
9.13. ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით 
გათვალისწინებული სამუშაოები, აგრეთვე საზღვაო სამუშაოები, რომლებითაც შეიძლება სანაპიროს შეცვლა მშენებლობის 
მეშვეობით (კერძოდ, დამბის, ჯებირის, მიწაყრილის განთავსება და ზღვისგან დაცვის სხვა სამუშაოები), გარდა მათი 
სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა.“ 
 
21 კატეგორიაში „ტურიზმი და დასვენება“ მოცემულია შემდეგი ჩამონათვალი:  
„11.1. 5 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე სამთო-სათხილამურო ან/და საბაგირო ტრასის მოწყობა; 
11.2. ქალაქგარეთ 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე დასასვენებელი კომპლექსური დასახლების (მათ შორის, სასტუმროსა და 
მასთან დაკავშირებული ნაგებობის) მშენებლობა; 
11.3. 5 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე მუდმივი საბანაკო და საქარავნო ადგილების მოწყობა; 
11.4. 10 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე გასართობი პარკის (მათ შორის, ატრაქციონების პარკის) გაშენება.“ 
 
22 გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართის მე-9 პუნქტის - „ინფრასტრუქტურული პროექტები“ 9.2. ქვეპუნქტი. 
23 გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართის მე-11 პუნქტის - „ტურიზმი და დასვენება“ 11.2 ქვეპუნქტი. 
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როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გრგ-ს თანახმად, პროექტის მიწის ნაკვეთების მთლიანი ფართობი 
შეადგენს 90,770 კვადრატულ მეტრს. შესაბამისად, საპროექტო განაშენიანების ფართობი 10 
ჰექტარზე ნაკლებია და პროექტი არ ექცევა II დანართით გათვალისწინებულ ჩამონათვალში.24  

ამასთან, გასათვალისწინებელია, ასევე გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართის 9.5 პუნქტი, 
რომლის თანახმადაც, სკრინინგის პროცედურას ექვემდებარება ასევე შემდეგი ტიპის 
ინფრასტრუქტურული პროექტი: 
 

 საზღვაო ნავსადგურისა და მასთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომლის 
საპროექტო განაშენიანების ფართობი 1 ჰექტარზე მეტია. 

 
გრგ-ს მიხედვით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ხელოვნური ყურის (ლაგუნის) მშენებლობა, 
რომელზედაც მოეწყობა ნავსადგომი იახტებისთვის. მისი ფუნქციური დანიშნულებიდან 
გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ხელოვნური ყურის (ლაგუნის) მშენებლობა არ უნდა ჩაითვალოს 
„ნავსადგურის“ მშენებლობად (მისი განაშენიანების ფართობის მიუხედავად). იმ შემთხვევაშიც, 
თუკი იახტების ნავსადგომისთვის გათვალისწინებული ხელოვნურ ყურეს ნავსადგურად 
მივიჩნევთ, მისი მშენებლობა არ მიიჩნევა გარემოსდაცვითი კოდექსის II დანართის 9.5 პუნქტით 
გათვალისწინებულ საქმიანობად, ვინაიდან, როგორც პროექტის გრგ-ს დოკუმენტაციიდან 
აღვიქვამთ, ხელოვნური ყურის (ლაგუნის) და მისი დამხმარე შენობა-ნაგებობების საპროექტო 
განაშენიანების ფართობი 1 ჰექტარზე ნაკლებია. 

დასკვნა:  ვინაიდან პროექტი არ ექცევა გარემოსდაცვითი კოდექსის I და II დანართებით 
გათვალისწინებულ საქმიანობების ჩამონათვალში, მისი განხორციელება არც გზშ-ს და 
არც სკრინინგის პროცედურას არ ექვემდებარება. რაც შეეხება სგშ-ს ჩატარების 
საჭიროებას, ბათუმის მერიისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
დასამტკიცებლად წარდგენილი გრგ არ განსაზღვრავს განვითარების ჩარჩოს 
გარემოსდაცვითი კოდექსის I ან/და II დანართით გათვალისწინებულ რაიმე 
საქმიანობისთვის. ამასთან, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გრგ-ს 
დამტკიცებისთვის სგშ-ს ჩატარების ვალდებულება კანონმდებლობით პირდაპირ 
გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
არ ეკისრება ვალდებულება და არ აქვს უფლებამოსილება გრგ-ს დამტკიცების მიზნით 
გაიაროს სგშ-ს პროცედურა.  

 
3.3. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

წერილების სამართლებრივი შეფასება 

                                                      
24 სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჯ“ პუნქტით, 
„მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართობი“ განმარტებულია როგორც მიწის ნაკვეთის კაპიტალური შენობა-ნაგებობებით 
დაფარული, განაშენიანებული ზედაპირის ფართობი. 
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ჩვენთვის წარმოდგენილი დოკუმენტების თანახმად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერმა 2019 
წლის 26 თებერვლით დათარიღებული წერილით (#25/3350) საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის მინისტრს აცნობა ბათუმის მერიაში გრგ-ს დამტკიცების თაობაზე მიმდინარე 
ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ და სთხოვა ხსენებულ საკითხზე სამინისტროს ბათუმის 
მერიისთვის მოსაზრებების წარდგენა. წერილში ბათუმის მერია სამინისტროსთვის მიმართვის 
საფუძვლად უთითებს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57-ე დადგენილებას.  
 
ჩვენთვის გაუგებარია, მითითებული დადგენილების რომელ ნორმას ეყრდნობა ბათუმის მერია 
გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის ამგვარი მიმართვის გაგზავნისას.  
 
აღნიშნული წერილის საპასუხოდ, გარემოს დაცვის სამინისტრომ 2019 წლის 2 აპრილის წერილით 
(#3384/01) ბათუმის მერიას მოსთხოვა დაეზუსტებინა მიწოდებული დოკუმენტაცია წარდგენილი 
იყო თუ არა სგშ-ს შეფასების პროცედურის გასავლელად. გარემოს დაცვის სამინისტრომ წერილში 
ასევე მიუთითა, რომ ასეთ შემთხვევაში, სგშ-ს პროცედურების გავლის მიზნით, დოკუმენტაცია 
სამინისტროსთვის წარდგენილ უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 
გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად.  
 
თუკი ბათუმის მერია (ან ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო) მიიჩნევდა, რომ გრგ-ს 
დამტკიცებისთვის, აუცილებელი იყო სგშ-ს პროცედურის გავლა, მას ადმინისტრაციული 
წარმოების ადრეულ ეტაპზე სკოპინგის განცხადებით უნდა მიემართა გარემოს დაცვის 
სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გარემოსდაცვითი კოდექსის 24-ე მუხლის 
შესაბამისად. თუმცა, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი შეფასებით, გრგ-ს დამტკიცება 
გარემოსდაცვითი კოდექსის თანახმად არ ექვემდებარება სგშ-ს, ვინაიდან გრგ არ განსაზღვრავს 
განვითარების ჩარჩოს გარემოსდაცვითი კოდექსის I ან/და II დანართით გათვალისწინებულ რაიმე 
საქმიანობისთვის. შესაბამისად, არ არსებობს ბათუმის მერიის მიერ სგშ-ს პროცედურის გავლის 
მიზნით გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიმართვის საფუძველი.  
       

დასკვნა: ჩვენი შეფასებით, გრგ-ს დამტკიცება გარემოსდაცვითი კოდექსის თანახმად არ 
ექვემდებარება სგშ-ს, ვინაიდან გრგ არ განსაზღვრავს განვითარების ჩარჩოს კოდექსის 
I ან/და II დანართით გათვალისწინებულ რაიმე საქმიანობისთვის. შესაბამისად, არ 
არსებობს ბათუმის მერიის მიერ სგშ-ს პროცედურის გავლის მიზნით გარემოს დაცვის 
სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიმართვის საფუძველი. 

 

Sps "dentons saqarTvelo"-s 

samarTlebrivi daskvna

079 25.05.19
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vizualizacia






















