
პროექტი   

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება   № 

____ აპრილი, 2020 წელი                                                                             ქალაქი ბათუმი 

 

,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის  

შენობა-ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების  

ვალდებულების დადგენის შესახებ’’ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2020 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
 

,,ნორმატიული  აქტების  შესახებ’’  საქართველოს  ორგანული  კანონის  მე-20  მუხლის  

მე-4  პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს : 

 

მუხლი 1 
,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის შენობა-

ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ვალდებულების 
დადგენის შესახებ’’ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 
თებერვლის N12 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე; www.matsne.gov.ge, 27/02/2020, 
სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.132.016473) შევიდეს  შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის 

ზოგიერთი შენობა-ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 
ვალდებულების დადგენის შესახებ“. 

 
2. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„მუხლი 1 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის ინდივი-

დუალური საცხოვრებელი სახლების, დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობების და 

ღობეების მშენებლობისათვის (რეკონსტრუქციისათვის) მშენებლობის ნებართვის მიღების 

ვალდებულების ნაცვლად დადგინდეს მშენებლობის დეტალური შეტყობინება, კანონით 

დადგენილი წესით’’. 
 
მუხლი 2 
 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                     სულიკო თებიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


 

 

 

განმარტებითი ბარათი  

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის შენობა-
ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 

ვალდებულების დადგენის შესახებ’’ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2020 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი 
 
 
 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს ,,ქალაქ ბათუმის მუნიცი- 
პალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის შენობა-ნაგებობის 
მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ვალდებულების 
დადგენის შესახებ’’ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 
თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანას, კერძოდ; მიზანშეწონილია 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დეტალური შეტყობინების 
დადგენის წესი დადგინდეს მეორე კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლის მშენებლობებისათვის; ასევე მეორე კლასის ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციისათვის, მეორე კლასის დამხმარე ხასიათის 
შენობა-ნაგებობების მშენებლობა/რეკონსტრუქციისათვის და მეორე კლასს 
დაქვემდებარებული ღობის მშენებლობა/რეკონსტრუქციისათვის. 

მოქმედი დადგენილებით დეტალური შეტყობინების წესი დადგენილია მეორე 
კლასის ყველა სახის მშენებლობისათვის, რაც მიზანშეუწონელია, ვინაიდან ქ. 
ბათუმის მუნიციპალიტეტი არის ტურისტული ქალაქი, ხშირია მომართვიანობა 
სასტუმროს მშენებლობაზე, სხვადასხვა სახის კომერციული ობიეტების 
მშენებლობა/რეკონსტრუქციაზე და ა. შ. ვინაიდან ასეთი სახის ფუნქციური 
დანიშნულების ობიექტები ორიენტირებულია მოგებაზე, მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, ასეთი 
სახის ობიექტების მშენებლობისთვის დადგინდეს მშენებლობის აღების 
ვალდებულება, ვინაიდან მშენებლობის ნებართვის აღების დროს ნებართვის 
მაძიებელი ვალდებულია გადაიხადოს კანონით დადგენილი მოსაკრებელი. 

ზემოაღნიშნულის  უფლებამოსილებას  ადგენს  მოქმედი  კანონმდებლობა, 
კერძოდ,    საქართველოს    კანონის    ,,საქართველოს    სივრცის    დაგეგმარების, 
არქიტექტურული  და  სამშენებლო  საქმიანობის  კოდექსი’’-ს  94-ე  მუხლის  მე-3 
პუნქტის  თანამხად,  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  ან  მის 
ნაწილში  II კლასის  შენობა-ნაგებობის  მშენებლობისთვის  ამ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  უფლება  აქვს,  მშენებლობის  ნებართვის  მიღების  ვალდებულების 
ნაცვლად, დაადგინოს მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ვალდებულება. 
მოცემულ შემთხვევაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას მიაჩნია რომ უნდა 
მოხდეს  დიფერენცირება  იმ  სახის  ფუნქციური  ობიექტების  (მეორე  კლასის), 
რომლებზეც შესაძლებელია დადგინდეს დეტალური შეტყობინების აღების წესი და 
დაინტერესებულ პირს არ მოეთხოვოს მშენებლობის ნებართვის აღება. 

 

 



ა.ბ. პროექტის ძირითადი არსი: 

,,ქალაქ  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  II  კლასი



შენობა-ნაგებობის მშენებლობისთვის მშენებლობის დეტალური შეტყობინების 
ვალდებულების დადგენის    შესახებ’’    ქალაქ    ბათუმის    მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა. 
 
 

ბ) პროექტის ფინასური დასაბუთება: 

ბ.ა) დადგენილების პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარ- 

ჯების დაფინასების წყარო: არ გამოწვევს ხარჯებს. 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე - არ 

გამოიწვევს. 
 
 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან: 

დადგენილების   პროექტი შესაბამისობაშია უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე 

ნორმატიულ აქტებთან. 
 
 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები, სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, 

სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის შემუშავებაში და მათი 

შეფასება პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

პროექტის მომზადების პროცესში კონსულტაციების არ მიღებულა 
 

 

ე) პროექტის ავტორი: 
 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახური. 
 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 
 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი. 
 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, 

სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 
 
 
 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის უფროსი                                                          მირიან მეტრეველი 
 

 

 

 

 

 

 


