
პროექტი 
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განკარგულება № 

 

2022 წლის „      “ აგვისტო ქალაქი ბათუმი 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ 

ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის 

კონცეფციის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-

16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის N260 დადგენილებით დამტკიცებული „სივრცის 

დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესი“-ს მე-19 მუხლის მე-2 

პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

 

1. შპს „ბრიტიშ დეველოპმენტის’’ და შპს „ვესტინვესტის’’ განცხადების საფუძველზე,  

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე დამტკიცდეს განაშენიანების 

დეტალური გეგმის კონცეფცია, თანახმად დანართისა. 

2. განაშენიანების  ინტენსივობის კ2 კოეფიციენტის გადამეტების საკონპენსაციოდ 

გათვალისწინებული მაკონპესირებელი ღონისძიების სახე და მასთან დაკავშირებული 

პირობები დაზუსტდეს განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ეტაპზე. 

3. დაევალოს შპს „ბრიტიშ დეველოპმენტს’’ და შპს „ვესტინვესტს’’, დამტკიცებული 

კონცეფიის საფუძველზე წარმოადგინოს განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტი. 

4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს განაშენიანების დეტა-

ლური გეგმის პროექტის წარმოდგენისთანავე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყება. 

5. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლო 

ში (მის: ქალაქი ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე     სულიკო თებიძე 

 
 



განმარტებითი ბარათი 

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

 
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ 

ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის 

კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულების პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

 

მიმწოდებელი: შპს „ბრიტიშ დეველოპმენტი“. 

შპს „ვესტინვესტი“. 

გეგმარებითი ერთეული მდებარეობს ქალაქ ბათუმში და მოიცავს შოთა რუსთაველის 

და ე. ნინოშვილის ქუჩებს შორის არსებულ კვარტალს, რომელზეც განთავსებულია 

მიწის ნაკვეთები საკადასტრო კოდებით: 05.23.01.001, 05.23.02.020, 05.23.02.025 და 

05.23.02.004. 

საფუძველი: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 16 მარტის 

Nბ14.142107510 ბრძანება „ქალაქ ბათუმში, ნინოშვილის ქ. N39-ში და ქ. ბათუმში, 

რუსთაველის ქ. N44-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე N05.23.02.020 და N05.23.01.001 

განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირების თაობაზე“. 

 

პროექტის მიხედვით გეგმარებით ერთეულზე დაგეგმილია სასტუმროს 

დანიშნულების მრავალსართულიანი შენობების განთავსება. აღნიშნულის 

განხორციელება საჭიროებს განაშენიანების 

გამჭიდროებას - განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდას კ2=16,0-მდე, 

რაც „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსი“ საქართველოს 

კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად საჭიროებს განაშენიანების დეტალური გეგმის 

შემუშავებას. საპროექტო ნაკვეთები ქალაქ ბათუმის გენერალური გეგმის მიხედვით 

მდებარეობს შერეული ზონაში (შზ), 

ხოლო განაშენიანების გეგმის მიხედვით კი საქმიან ზონაში (შზ-3), სადაც 

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი კ2=4,6-მდე. 

ა.ბ. პროექტის ძირითადი არსი: 

ქ. ბათუმში, გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის 

კონცეფციის დამტკიცების მიზნით განკარგულების მიღება. 

ბ) პროექტის ფინასური დასაბუთება: 

ბ.ა) განკაგულების 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: 

განკარგულების  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 უფროსის მ/შ    მამუკა რამიშვილი 
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