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ქალაქ ბათუმში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ერთეულზე:  

N05.23.04.021 განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გ ე გ მ ა რ ე ბ ი თ ი    დ ა ვ ა ლ ე ბ ა 

 

1. ქ. ბათუმში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ერთეულზე: N05.23.04.021 განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ფარგლებში უნდა დამუშავდეს ოთხი 

ურთიერთდაკავშირებული დოკუმენტი:  

ა) განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექსტური ნაწილი;  

ბ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი;  

გ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის საინჟინრო ნაწილი;  

დ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის თემატური ნაწილი.  

1.2. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექსტური ნაწილი უნდა მოიცავდეს:  

ა) განაშენიანების რეგულირების გეგმის აღწერას;  

ბ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის განმარტებით ბარათს;  

გ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის ეფექტიანობის (ხეირიანობის) შეფასებას;  

დ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის განხორციელების ეტაპებს და რიგითობას;  

ე) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების ფუნქციურ 

დანიშნულებას;  

ვ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების სართულიანობას 

და გაბარიტებს;  

ზ) წინასაპროექტო კვლევის შედეგებს.  

1.3. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი უნდა მოიცავდეს: 

ა) საპროექტო მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტს (კ-1);  

ბ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტს (კ-2);  

გ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტს (კ-3);  

დ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების ხაზებს (წითელ ხაზებს);  

ე) საპროექტო მიწის ნაკვეთის განაშენიანების სავალდებულო ხაზებს (ლურჯ ხაზებს);  

ვ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე შენობათა განთავსების სქემას;  

ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 08 ივლისის 

№11/1254 ბრძანებით დამტკიცებული „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების ძირითადი დებულებები“-ს 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული, 

სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე შენობის მაქსიმალურად დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის 

ფორმულის (H=L/Y) Y-ის მნიშვნელობის საპროექტო მიწის ნაკვეთისათვის ამავე პუნქტით 

გათვალისწინებულისაგან განსხვავებულ მნიშვნელობას. 

1.4. განაშენიანების რეგულირების გეგმის საინჟინრო ნაწილი უნდა მოიცავდეს: 



ა) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე წყალსადენის და საყოფაცხოვრებო წყალარინების 

ძირითადი და ლოკალური ქსელის რუკას, საპროექტო მიწის ნაკვეთისთვის განკუთვნილი 

სიმძლავრეების მითითებით;  

ბ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ელექტრომომარაგების ძირითადი და ლოკალური 

ქსელის რუკას, საპროექტო მიწის ნაკვეთისათვის განკუთვნილი სიმძლავრეების 

მითითებით;  

გ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ბუნებრივი აირით მომარაგების ძირითადი და 

ლოკალური ქსელის რუკას, საპროექტო მიწის ნაკვეთისათვის განკუთვნილი სიმძლავრეების 

მითითებით;  

დ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე სანიაღვრე წყალარინების ძირითადი და ლოკალური 

ქსელის რუკას, საპროექტო მიწის ნაკვეთისათვის განკუთვნილი სიმძლავრეების 

მითითებით;  

ე) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ძირითადი და ლოკალური გზების და ქუჩების ქსელის 

რუკას.  

1.5. განაშენიანების რეგულირების გეგმის თემატური ნაწილი უნდა შეიცავდეს 

საპროექტო მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ თემატურ საკითხებს (არსებობისას).  

2. განაშენიანების რეგულირების გეგმა უნდა ეფუძვნებოდეს წინასაპროექტო კვლევას, 

რომელიც მოიცავს:  

ა) ფიზიკური გარემოს კვლევას;  

ბ) დოკუმენტურ კვლევას;  

გ) ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას;  

2.1. ფიზიკური გარემოს კვლევა მოიცავს:  

ა) საპროექტო მიწის ნაკვეთის ორთოფოტო სურათს არსებული მდგომარეობით;  

ბ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის ტოპოგეოდეზიურ რუკას;  

გ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის ზოგად გეოლოგიურ და სეისმურ მონაცემებს;  

დ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის ზოგად კლიმატურ (ბუნებრივი ნალექების, ქარის, მზის 

გამოსხივების) მონაცემებს;  

ე) საპროექტო მიწის ნაკვეთის არსებულ ბუნებრივი ფასეულობების მონაცემებს;  

ვ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 

ძეგლების მონაცემებს;  

ზ) საპროექტო მიწის ნაკვეთის არსებულ ეკოლოგიურ მონაცემებს;  

თ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ წყალსადენის და საყოფაცხოვრებო 

წყალარინების ძირითად და ლოკალურ ქსელს;  

ი) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ ელექტრომომარაგების ძირითად და 

ლოკალურ ქსელს;  

კ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ ბუნებრივი აირით მომარაგების ძირითად და 

ლოკალურ ქსელს;  

ლ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ სანიაღვრე წყალარინების ძირითად და 

ლოკალურ ქსელს; 

მ) საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებულ ძირითადი და ლოკალური გზების და ქუჩების 

ქსელს.  

2.2. დოკუმენტური კვლევა მოიცავს საპროექტო მიწის ნაკვეთზე, მისი 

დაგეგმარებისათვის საჭირო, არსებული ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების 



სამართლებრივი აქტების, სამართლებრივი რეჟიმების და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტების მონაცემებს.  

2.3. ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება მოიცავს საპროექტო მიწის ნაკვეთის 

ძირითად მიზნებს, ამოცანებს და დაგეგმარების მიზანშეწონილობას.  

3. განაშენიანების რეგულირების გეგმა წარმოდგენილი უნდა იქნას ერთიანი 

დოკუმენტის სახით, მათგან ტექსტური ნაწილი წარმოდგენილი უნდა იქნას ტექსტური 

სახით, ხოლო ზონირების, საინჟინრო და თემატური ნაწილი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს 

გრაფიკული ნაწილის სახით.  

4. საპროექტო სამუშაოების შედეგი წარმოდგენილი უნდა იქნას როგორც მყარი 

ასლების, ასევე ელექტრონული სახით. ელექტრონული ფორმა წარმოდგენილ უნდა იქნას 

განახლებადი გეომონაცემთა ბაზისა და მისი მართვის საინფორმაციო სისტემის სახით.  

5. საბოლოო პროდუქცია - ქ. ბათუმში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ერთეულზე: 

N05.23.04.021 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება, განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა უნდა იყოს თანამედროვე სივრცითი-საინფორმაციო სისტემების 

მოთხოვნების შესაბამის ფორმატში. 


