
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის აღმასრულებელი  

ორგანო - საკრებულოს თავმჯდომარე 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/227 

ქ. ბათუმი, 11 თებერვალი  2014 წ 

 

„ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამ-

ეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადას-

ტრო კოდი №05.32.12.046) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკი-

ცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის აღმასრულებელი ორ-

განოს - საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების მოსამზადებლად ადმი-

ნისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 
 

„სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქარ-

თველოს კანონის, „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკო-

ნომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 08 ივლისის №1-1/1254 ბრძანების, 

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამ-

ტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2009 წლის 27 თებერვლის 

№4-1 დადგენილების, „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის დასახლებათა ტერიტო-

რიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები“–ს დამტკიცების თაო-

ბაზე“ თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის 

№50 დადგენილების, „ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472, 00 კვ.მ. არასა-

სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადა-

სტრო კოდი №05.32.12.046) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავა-

ლების დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის აღმასრულებელი 

ორგანოს - საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად ად-

მინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის აღ-

მასრულებელი ორგანოს - საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 06 იანვრის №02/ 

05 ბრძანებისა და „ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472,00 კვ.მ. არასასოფ-

ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადას-

ტრო კოდი №05.32.12.046) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავა-

ლების დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის აღმასრულებელი 

ორგანოს - საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 03 თებერვლის №03/131 ბრძა-

ნების შესაბამისად,   

 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. „ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეუ-

რნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი № 

05.32.12.046) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმა-

რთველი ქალაქის - ბათუმის აღმასრულებელი ორგანოს საკრებულოს თავმჯდომარ-

ის ბრძანების მოსამზადებლად დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, ხოლო ადმი-

ნისტრაციული წარმოება განახორციელოს ქ. ბათუმის მერიამ.  

2. ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურ-

ნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი № 

05.32.12.046) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავება და ქ. ბათუმის მერიი-



2 
 

სადმი წარდგენა დაევალოს ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში მდებარე 3 472,00 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი №05.32.12.046) მესაკუთრეს - იურიდიულ პირს შპს „ორბი ჯგუ-

ფს“, ხოლო აღნიშნული მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტ-

კიცების თაობაზე ბრძანების პროექტის  მომზადება და განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის დასამტკიცებლად წარმოდგენა დაევალოს ქ. ბათუმის მერიას. 

3. ბრძანების მომზადებისა და გამოცემისას გამოყენებულ იქნეს საჯარო ადმინის-

ტრაციული წარმოებისათვის დადგენილი წესები.  

4. ბრძანების მომზადებისა და გამოცემის ვადა განისაზღვროს წინამდებარე 

ბრძანების ძალაში შესვლიდან 2014 წლის 13 მარტის ჩათვლით. აღნიშნულის თაობა-

ზე განმეორებით მიეთითოს ასევე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდე-

ქსის 116-ე მუხლის შესაბამისად გამოქვეყნებულ საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენ-

ტების წარდგენის შესახებ ცნობაში. 

5. განსახილველ საქმეზე ზეპირი სხდომა გაიმართოს 2014 წლის 10 მარტს 1500 

საათზე (ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, მეორე სართული, საკრებულოს სხდომა-

თა დარბაზი). 

6. ბრძანების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადა განისაზღვროს 

ბრძანების პროექტის გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში. აღნიშნულის თაობაზე გან-

მეორებით მიეთითოს ასევე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

116-ე მუხლის შესაბამისად გამოქვეყნებულ საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების 

წარდგენის შესახებ ცნობაში.   

7. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის შესაბა-

მისად ქ. ბათუმის მერიის ინტერნეტგვერდზე გამოქვეყნდეს ცნობა საჯარო გაცნობი-

სათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ.  

8. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 117-ე მუხლის შესაბა-

მისად წინამდებარე ბრძანების საჯაროდ გაცნობისათვის წარდგენის მიზნით იგი 

გამოქვეყნდეს ქ. ბათუმის მერიის ინტერნეტგვერდზე. 

9. წინამდებარე ბრძანება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკით-ხ-

თან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას.  

10. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე     ირაკლი ჩავლეიშვილი 
 


