
N 12064-25 13/12/2019

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციის უფროსს 
ბატონ ნუკრი დეკანაძეს 

           ბატონო ნუკრი, 

           თქვენი 2019 წლის 02 დეკემბრის №11596-25 წერილით გადმოგზავნილი, 
ნაზიბროლა რეხვიაშვილის 2019 წლის 02 დეკემბრის კორესპოდენციის (30978/25) 
პასუხად, გაცნობებთ, რომ წერილის პირველი, მეორე, მესამე, მეხუთე და მეექვსე 
პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის, 
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურში არ მოიპოვება. 
       გეგზავნებათ მეოთხე და მეშვიდე პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაცია:

       2012 -2019 წლებში ექსპლუატაციაში მიღებულია  484 ობიექტები, კერძოდ:
2012 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 74 ობიექტი აქედან  39  საცხოვრებელი 
ფართი   120 589,82 კვ.მ,  კომერციული 27 ობიექტი ფართით 22 349.62 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 7 ობიექტი ფართით 10 711,18 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 1   36 559 
გრძ.მ;

2013 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 69 ობიექტი აქედან 31 საცხოვრებელი 
ფართი   147 049,36 კვ.მ,  კომერციული 28 ობიექტი ფართით 117 621.83 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 6 ობიექტი ფართით 26 918.95 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 4   46 072.57 
გრძ.მ;

2014 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 82 ობიექტი აქედან 35 საცხოვრებელი 
ფართი   110 75184 კვ.მ,  კომერციული 43 ობიექტი ფართით 129 859.8 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 3 ობიექტი ფართით 1 195.75 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 1   15 072.57 
გრძ.მ;

2015 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 58 ობიექტი აქედან 33 საცხოვრებელი 
ფართი   159 686,56 კვ.მ,  კომერციული 18 ობიექტი ფართით 69 462.1 კვ.მ 



საზოგადოებრივი 4 ობიექტი ფართით 19 440.96 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 3   2 846.8 
გრძ.მ;

2016 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 63 ობიექტი აქედან 32 საცხოვრებელი 
ფართი   194 872,15 კვ.მ,  კომერციული 24 ობიექტი ფართით 145 913.76 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 3 ობიექტი ფართით 680.39 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 4   16 366.8 
გრძ.მ;

2017 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 52 ობიექტი აქედან 33 საცხოვრებელი 
ფართი   291 238.41 კვ.მ,  კომერციული 14 ობიექტი ფართით 24 386.32 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 4 ობიექტი ფართით 8 835.49 კვ.მ ხაზობრივი ნაგებობა 1   237.19 
გრძ.მ;

2018 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 49 ობიექტი აქედან 27 საცხოვრებელი 
ფართი   256 193,47 კვ.მ,  კომერციული 18 ობიექტი ფართით 101 662.95 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 4 ობიექტი ფართით 7 871,52 კვ.მ 

 2019 წელს ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა 37 ობიექტი აქედან 25 საცხოვრებელი 
ფართი 226 847.03 კვ.მ  კომერციული 10 ობიექტი ფართით 43 969.32 კვ.მ 
საზოგადოებრივი 1 ობიექტი ფართით 1972,88 კვ.მ  ხაზობრივი ნაგებობა 1  3163,00 
გრძ.მ;

         2018 – 2019 წლებში ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის, ქალაქგანვითარებისა 
და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მიერ გამოვლენილია 264 უნებართვო 
მშენებლობა, კერძოდ: 
         2018 წელს ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 
სამსახურის, სამშენებლო საქმისანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განყოფილების და ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის, ქალაქგანვითარებისა და 
ურბანული პლიტიკის სამსახურის, საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის 
განყოფილების მიერ გამოვლენილ იქნა 134 უნებართვო მშენებლობა და დაიწყო 
სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოება. 2018 წელს ქ.ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, სამშენებლო 
საქმისანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განყოფილების და ქ.ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პლიტიკის 
სამსახურის, საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების მიერ 
2018 წელს გამოვლენილ, უნებართვო მშენებლობებთან დაკავშირებით გამოცემულ 
იქნა 197 დადგენილება დაჯარიმების, მშენებლობის შეჩერების, უნებართვოდ 
განხორციელებული ობიექტის დემონტაჟის შესახებ; იძულებით შეჩერებაზე 
არშესრულების გამო ჯარიმის დაკისრების თაობაზე; საურავის დაკისრების; 
გასამმაგებასთან დაკავშირებით და 80 დადგენილება სამშენებლო 
სამართალდარღვევსათვის საქმისწარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 
            2019 წელს ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის, ქალაქგანვითარებისა და 
ურბანული პოლიტიკის სამსახურის, საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის 
განყოფილებს მიერ გამოვლენილ იქნა 130 უნებართვო მშენებლობის ფაქტი და 



დაიწყო სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოება. 2019 წელს ქ.ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის, ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის 
სამსახურის, საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილებს მიერ 2019 
წელს გამოვლენილ, უნებართვო მშენებლობებთან დაკავშირებით გამოცემულია 108 
დადგენილება დაჯარიმების, მშენებლობის შეჩერების, უნებართვოდ 
განხორციელებული ობიექტის დემონტაჟის შესახებ; იძულებით შეჩერებაზე 
არშესრულების გამო ჯარიმის დაკისრების თაობაზე; საურავის დაკისრების; 
გასამმაგებასთან დაკავშირებით და 36 სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის 
საქმისწარმოების შეწყვეტის თაობაზე.
მირიან მეტრეველი

სამსახურის უფროსი


