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„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 

მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მუხლი 1 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში (სსმ, 2009 

წელი, მუხლი 430) შეტანილ იქნეს ცვლილება: 

1. პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ეს დადგენილება მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მშენებლობის 

ნებართვასთან დაკავშირებულ საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობათა რეგულირების 

სფეროს. კერძოდ, არეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის, სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში 

მიღების პროცესს.“. 

2. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 131 პუნქტი:  

„131. დეკლარაცია ცვლილებების არარსებობის  შესახებ – დამკვეთის მიერ 

შედგენილი დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება ექსპლუატაციაში მისაღებად 

წარდგენილი შენობა-ნაგებობის სანებართვო პირობებთან სრული შესაბამისობა.“.  

3. მე-3 მუხლის 82-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„82. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება – უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 

სანებართვო პირობების შესაბამისად დასრულებულ მშენებლობაზე ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემა.“. 

4. მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 19. შენობა-ნაგებობების კლასები მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის 

1. ამ დადგენილების მიზნებისათვის შენობა-ნაგებობები და სამშენებლო 

სამუშაოები მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ექსპლუატაციაში მიღებისათვის იყოფა 5 

კლასად: 

ა) I კლასი – შენობა-ნაგებობები, რომლებიც მშენებლობის ნებართვას არ საჭიროებს;  

ბ) II კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის დაბალი ფაქტორით; 

გ) III კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის საშუალო ფაქტორით; 



დ) IV კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის მაღალი ფაქტორით;  

ე) V კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის მომეტებული ფაქტორით 

(განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობები).  

2. შენობა-ნაგებობის კლასისადმი მიკუთვნება ხორციელდება ასაშენებელი ან 

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის პარამეტრების მიხედვით, რეკონსტრუქციისას, იმ 

შემთხვევაში, როდესაც შენობა-ნაგებობის კლასი იზრდება, კლასი განისაზღვრება შენობა-

ნაგებობის საბოლოო (სამშენებლო დოკუმენტით გათვალისწინებული) პარამეტრების 

მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ რეკონსტრუქციისას შენობა-ნაგებობის კლასი მცირდება, 

მაშინ შენობა-ნაგებობის კლასისადმი მიკუთვნება ხორციელდება არსებული 

სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობის პარამეტრების მიხედვით. 

3. თუ ერთ კონკრეტულ შენობა-ნაგებობას აქვს სხვადასხვა კლასის განმსაზღვრელი 

მახასიათებლები, მაშინ შენობა-ნაგებობის კლასს განსაზღვრავს მისი ყველაზე მაღალი 

მახასიათებელი. 

4. შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების განსაზღვრის მიზანია 

დადგინდეს შენობა-ნაგებობის კლასი. კლასი მიეკუთვნება შენობა-ნაგებობას და არა მის 

რომელიმე ნაწილს. 

5. თუ შენობა-ნაგებობების კლასის დასადგენად ამ დადგენილებით განსაზღვრული 

მახასიათებლები არ არის საკმარისი, შესაბამისი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო 

უფლებამოსილია განსაზღვროს შენობა-ნაგებობების კლასების სხვა დამატებითი 

მახასიათებლები, რითაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტული შენობა-ნაგებობისათვის 

შესაბამისი კლასის მინიჭება.  

6. ამ მუხლის მიზნებისათვის შენობა-ნაგებობის სიმაღლე განისაზღვრება 

საძირკვლის ყველაზე დაბალი ნიშნულიდან: შენობის შემთხვევაში – შენობის საანგარიშო 

ზედაპირ(ებ)ის ყველაზე მაღალ ნიშნულამდე, ხოლო ნაგებობის შემთხვევაში – ნაგებობის 

ყველაზე მაღალ ნიშნულამდე.“.  

5. მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) ორგანიზება გაუწიოს დადგენილი წესით დასრულებული შენობა-ნაგებობების 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის შესაბამისი პროცედურების გავლას;“. 

6. 23-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„გ) დამკვეთისათვის უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობების ან მათი 

ნაწილების ექსპლუატაციაში მიღების შემთხვევაში სავალდებულო საექსპერტო შეფასება 

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებისა და სამშენებლო რეგლამენტებთან 

შესაბამისობის შესახებ.“. 

7. 27-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„4. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი 

ადმინისტრაციული ორგანო შესაბამისი ეტაპის ექსპლუატაციაში მიღებისას ეყრდნობა 

საექსპერტო შეფასებას, მაგრამ მას აქვს უფლება მიიღოს ახსნა-განმარტებები და 

დამატებითი ინფორმაცია ექსპერტისაგან და გაიაროს მასთან კონსულტაციები.“. 

8. 28-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„5. სამშენებლო საქმიანობის განმსაზღვრელ სახელმწიფო ორგანოებში 

ტერიტორიების სივრცითი მოწყობისა და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების, 

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების, მშენებლობის 



ნებართვის გაცემის, სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების მთელ პროცესში ზემოხსენებული ორგანოების ინტერესებს 

წარმოადგენენ ამ კონკრეტული ტერიტორიებისათვის/ობიექტებისათვის პასუხისმგებელი 

პირი/პირები.“. 

9. 34-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„ა) მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე საკუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი 

ინფორმაცია;“. 

10. დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 381 მუხლი: 

„მუხლი 381. დასახლების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, ხოლო ქ. 

თბილისში, დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმის 

საფუძველზე, მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

1. იმ ტერიტორიებზე, სადაც არ არსებობს განაშენიანების რეგულირების გეგმა და 

მოქმედებს დასახლების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ხოლო ქ. თბილისში – 

დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა, განსაზღვრულ ზონებში 

III კლასს მიკუთვნებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო 

ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 14 მ-მდე სიმაღლის სათავსის 

მშენებლობის ნებართვა გაიცემა II და III სტადიით. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ზონებს განსაზღვრავს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, ხოლო ქ. თბილისში – 

ქ. თბილისის მთავრობა.“.  

11. 39-ე მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) I ეტაპი – მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება – 

არა უმეტეს 15 დღისა;“; 

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. II კლასის შენობა-ნაგებობისა და III კლასს მიკუთვნებული განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 

14 მ-მდე სიმაღლის სათავსის სამშენებლო დოკუმენტის სხვა ტერიტორიაზე გამოყენების 

შემთხვევაში (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონების ტერიტორიებისა) 

მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ I სტადიით.“. 

12. მე-40 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„7. საინფორმაციო დაფა უნდა არსებობდეს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების 

მთელ პერიოდში და მოიხსნას შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების ან/და 

ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ.“. 

13. 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ზ) შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის მონაცემები: სახელი/იურიდიული 

დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი), 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის 

სარეგისტრაციო მონაცემები, ასევე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი 

და პირადი ნომერი;“. 

14. 62-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:  



„4. სამშენებლო დოკუმენტში ამ მუხლის პირველი პუნქტით (გარდა ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) განსაზღვრული ცვლილებები შენობა-

ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურის დროს წარმოადგენს დასაშვებ 

ცვლილებებს და მათი დადასტურება ხდება ამ დადგენილების 97-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული წესით.“. 

15. 63-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. ამ მუხლით გათვალისწინებული უნებართვო ან/და სამშენებლო დოკუმენტის 

დარღვევით წარმოებული მშენებლობის დროს ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია 

მშენებლობის ნებართვის ან ახალი ნებართვის მისაღებად სამშენებლო დოკუმენტის 

პროექტში გაითვალისწინოს წარმოებული სამშენებლო სამუშაოები (მშენებლობის 

ორგანიზების პროექტი, მშენებლობის დასრულების ეტაპები და ა.შ.) და მოიპოვოს 

შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა უნებართვოდ ან/და სამშენებლო დოკუმენტის 

დარღვევით წარმოებული მშენებლობის შესახებ. მშენებლობის ახალი ნებართვა გაიცემა 

უკვე წარმოებული მშენებლობის გათვალისწინებით.“. 

16. 69-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ო) ინფორმაციას შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის შესახებ, რომელიც მოიცავს 

დამპროექტებლის სახელს/დასახელებას, საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი 

და ელ.ფოსტის მისამართი), მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრის სარეგისტრაციო მონაცემებს, ასევე პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნომერს და პირად ნომერს;“. 

17. 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ზ) ახალი მშენებლობისა და შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში, 

მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 1 წლის ვადაში ექსპლუატაციაში 

მიღებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა წარადგინოს უფლებამოსილ ორგანოში 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის;“. 

18. 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ო) ინფორმაციას შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის შესახებ, რომელიც მოიცავს 

დამპროექტებლის სახელს/დასახელებას, საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი 

და ელ.ფოსტის მისამართი), მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრის სარეგისტრაციო მონაცემებს, ასევე პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნომერს და პირად ნომერს;“. 

19. 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ე) სამშენებლო დოკუმენტით გათვალისწინებული მშენებლობის ყოველი ეტაპის 

დასრულების შემდეგ ამ დადგენილებით განსაზღვრული წესით შეადგინოს მშენებლობის 

ეტაპის დასრულების ოქმი (გარდა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის 

საანგარიშო ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 14 მ-მდე სიმაღლის 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა და სათავსებისა);“. 



20. 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:  

„ზ) ახალი მშენებლობისა და შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში, 

მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 6 თვის ვადაში ექსპლუატაციაში 

მიღებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა წარადგინოს უფლებამოსილ ორგანოში 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის;“. 

21. 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ო) ინფორმაციას შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის შესახებ, რომელიც მოიცავს 

დამპროექტებლის სახელს/დასახელებას, საკონტაქტო ინფორმაციას (ტელეფონის ნომერი 

და ელ.ფოსტის მისამართი), მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრის სარეგისტრაციო მონაცემებს, ასევე პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნომერს და პირად ნომერს;“. 

22. 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:  

„ზ) მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 6 თვის ვადაში ექსპლუატაციაში 

მიღებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა წარადგინოს უფლებამოსილ ორგანოში 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის;“. 

23. 82-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ზ) მშენებლობის ნებართვის ვადის გასვლიდან 1 წლის ვადაში ექსპლუატაციაში 

მიღებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა წარადგინოს უფლებამოსილ ორგანოში 

ექსპლუატაციაში მიღებისათვის.“. 

24. 88-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„4. ამ დადგენილების 63-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ 

სამშენებლო ობიექტზე უკვე განხორციელებულია ამ მუხლით გათვალისწინებული ყველა 

სამუშაო, მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმის შედგენა სავალდებულო არ არის, 

შესაბამისად, ნებართვის მფლობელს ეკისრება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის 

წარდგენის ვალდებულება.“. 

25. 89-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ეს მუხლი არ ვრცელდება III კლასს მიკუთვნებული განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 

14 მ-მდე სიმაღლის ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებზე, სათავსებსა და II კლასს 

მიკუთვნებულ შენობა-ნაგებობებზე, გარდა ამ დადგენილების 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

„ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობებისა.“. 

26. 90-ე მუხლის მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„13. ამ მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება მხოლოდ ამ დადგენილებით 

განსაზღვრული III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობებზე, მათ შორის, 

ისეთ დანგრეულ, დამწვარ და ექსპლუატაციაში მისაღებად გამოუსადეგარ შენობა-

ნაგებობებზე, რომელთა დემონტაჟი არ არის გათვალისწინებული.“. 

27. 94-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  



„1. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა არის მშენებლობის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

განხორციელებული სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების კონტროლი, ასევე უნებართვო ან კანონმდებლობის დარღვევით 

განხორციელებული მშენებლობის გამოვლენა და მასზე კანონმდებლობის შესაბამისად 

რეაგირება.“.  

28. XXII თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თავი XXII 

შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება 

მუხლი 95. ექსპლუატაციაში მიღებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა 

1. განხორციელებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება ნიშნავს 

დასრულებული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის საბოლოო 

დადგენას. 

2. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების ვალდებულება დამკვეთს არ 

ეკისრება ექსტერიერისა და ქსელების რეკონსტრუქციისა და II-III კლასების შენობა-

ნაგებობის დემონტაჟისა და მზიდი ელემენტების რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. 

3. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება შესაძლებელია, თუ წარმოებული 

მშენებლობის შედეგად შესრულდა და არ არის დარღვეული სანებართვო პირობებით 

განსაზღვრული ვალდებულებები. 

4. შენობა-ნაგებობების კომპლექსის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი 

ობიექტ(ებ)ი, რომელთა მშენებლობაც დასრულებულია სანებართვო პირობების 

შესაბამისად, შესაძლებელია მიღებულ იქნეს ექსპლუატაციაში.  

5. III კლასს მიკუთვნებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის 

საანგარიშო ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 14 მ-მდე სიმაღლის 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა და სათავსების, ასევე დადგენილების 67-ე 

მუხლით გათვალისწინებული შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება ხორციელდება 

სამშენებლო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გარდა 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტისა. 

მუხლი 96. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის წარდგენა 

1. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის დაუშვებელია სხვა 

მოთხოვნების დაწესება, გარდა სანებართვო პირობებით განსაზღვრულისა. 

2. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის უფლებამოსილ ორგანოს 

შენობა-ნაგებობის შესაბამისი კლასისათვის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის განსაზღვრულ 

ვადაში დამკვეთი მიმართავს განცხადებით.  

3. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: 

ა) განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით შედგენილი შენობა-

ნაგებობის საბოლოო მდგომარეობის ამსახველი ნახაზები, 3 ეგზემპლარად, ცვლილებების 

არარსებობის შემთხვევაში, დეკლარაცია ცვლილებების არარსებობის შესახებ. ასეთ 

შემთხვევაში ნახაზების წარდგენა სავალდებულო არ არის; 

ბ) მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი 

ნახაზი; 



გ) შენობა-ნაგებობებში, მექანიკური და ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის, ლიფტებისა და ესკალატორების, ხოლო სამრეწველო 

და საწარმოო ობიექტების შემთხვევაში – დამატებით დამონტაჟებული ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების ან/და ხაზების გამოცდის აქტები, დამოწმებული შესაბამისი ორგანოს 

მიერ. ასეთი ორგანოების არარსებობის შემთხვევაში უნდა იქნეს წარდგენილი 

მოწყობილობათა სამონტაჟო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელებული გამოცდის 

შედეგები, დამოწმებული სამონტაჟო ორგანიზაციისა და დამკვეთის მიერ. 

4. თუ მშენებლობის ნებართვის მფლობელი შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში 

მისაღებად წარადგენს შესაბამისი კლასისათვის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის 

განსაზღვრული ვადის დარღვევით, განცხადებას დამატებით უნდა დაერთოს შესაბამისი 

სანებართვო პირობის დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ქვითარი. 

5. თუ შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის წარდგენილი შენობა-

ნაგებობის მშენებლობის ეტაპის დასრულების დროს არ იყო შედგენილი ან სათანადო 

წესით არ შედგა ოქმები, დამკვეთი ვალდებულია განცხადებას დაურთოს საექსპერტო 

დასკვნა სანებართვო პირობებით განსაზღვრული მშენებლობის ეტაპებით 

გათვალისწინებული სამუშაოების სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის შესახებ.  

მუხლი 97. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება 

1. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ ან მიღებაზე უარის თქმის 

შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო. საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების ან შესაბამისი 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გადაწყვეტილების საფუძველზე, მათ 

კომპეტენციას დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების 

უფლებამოსილება შეიძლება მიენიჭოს შესაბამის სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 

ზედამხედველობის უფლებამოსილ ორგანოს. ექსპლუატაციაში მიღება ხდება მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოების წესით.  

2. სამშენებლო საქმიანობის შესაბამის სახელმწიფო ზედამხედველს შეუძლია 

მოახდინოს ობიექტის დათვალიერება ან/და აზომვა მისი მშენებლობის განხორციელების 

დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რისთვისაც დამკვეთი ვალდებულია 

უზრუნველყოს სახელმწიფო ზედამხედველის შეუფერხებელი და უპირობო შესვლა 

ობიექტზე. შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, სახელმწიფო ზედამხედველი 

ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება კანონმდებლობის შესაბამისად.  

3. გადაწყვეტილება ამ დადგენილებით განსაზღვრული II და III კლასის შენობა-

ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ მიღებული უნდა იქნეს განცხადების 

წარდგენიდან 15 დღის (III კლასს მიკუთვნებული განაშენიანების ინტენსივობის 

კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობით 1500 მ2-მდე და მიწის ზედაპირიდან 14 მ-მდე 

სიმაღლის სათავსების შემთხვევაში – 5 დღის), ხოლო IV და V კლასის შემთხვევაში – 30 

დღის განმავლობაში. თუ ამ პერიოდში არ იქნება გამოცემული შესაბამისი 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების 

ან მიღებაზე უარის თქმის შესახებ, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ შენობა-ნაგებობა 

ჩაითვლება ექსპლუატაციაში მიღებულად და ნებართვის მფლობელის მოთხოვნისთანავე 

შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოსცეს 



ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების 

შესახებ. 

4. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ გადაწყვეტილებით ხდება 

სანებართვო პირობების შესრულების ან/და დასაშვები ცვლილებების დადასტურება. აქტი 

გამოიცემა 3 ეგზემპლარად და მას თან ერთვის აქტის გამომცემი ორგანოს მიერ 

სათანადოდ დამოწმებული ექსპლუატაციაში მიღებული შენობა-ნაგებობის საბოლოო 

მდგომარეობის ამსახველი ნახაზები. 

5. ექსპლუატაციაში მიღებული შენობა–ნაგებობის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე, 

კონსტრუქციულ საიმედოობასა და კონსტრუქციულ სიმტკიცეზე პასუხისმგებლობა 

ეკისრება დამკვეთს. 

6. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველია:  

ა) ამ დადგენილების 96-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების 

წარუდგენლობა ან არასწორი დოკუმენტების წარდგენა; 

ბ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – დამკვეთის ან მისი 

უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო ზედამხედველისათვის შენობა-

ნაგებობის დათვალიერებაზე უარის თქმა, ხელის შეშლა ან დათვალიერებისთვის 

სათანადო პირობების შეუქმნელობა; 

გ) სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა. 

7. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის წარდგენილი დოკუმენტების 

სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს.“. 

29. 99-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. იმ ობიექტებზე, რომელთა მიმართაც ამ დადგენილების ძალაში შესვლამდე 

დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა ან გაცემულია მშენებლობის 

ნებართვა, მაგრამ შენობა-ნაგებობა არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, გავრცელდება 

განაცხადის შეტანის მომენტისათვის მოქმედი კანონმდებლობა, გარდა ამ დადგენილების 

33-ე, 47-ე, 53-ე, 61-ე, 65-ე, 69-ე, 73-ე, 77-ე, 83-ე და 941 მუხლებისა.“. 

მუხლი 2 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                                   ნ. გილაური 

 
 


