
                       ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო                           

 
 

პროექტი 
 
     ქ. ბათუმი                 თარიღი     2021 წელი                                 
 

         
გ    ა   ნ    კ    ა    რ    გ    უ    ლ    ე    ბ    ა  №     

 
 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 
პუნქტისა და ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 
 
1. ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ სივრცეებს მიენიჭოს შესაბამისი სტატუსი: 

 
1.1 დანართი № 1-ში წარმოდგენილ 93 სივრცეს- სკვერის სტატუსი; 
1.2 დანართი № 2-ში წარმოდგენილ 7 სივრცეს - პარკის სტატუსი; 
1.3 დანართი №3- ში წარმოდგენილ 6 სივრცეს  - ხეივნის სტატუსი. 
 

2. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას შესაბამისი სამართლებრივი 
ღონისძიებების გატარება. 
 

3. წინამდებარე განკარგულება სეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 
(მისამართი: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ.№30), მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

 
4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 

 
 
 
 
 

 
სულიკო თებიძე 

 
 
საკრებულოს თავმჯდომარე 
 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 
 



 

დანართი №1. სივრცეები სკვერის სტატუსით 
 
 
№ 

 
მისამართი 

 
საკადასტრო 
მონაცემები 

 
მიახლოებითი 
ფართობი კვ.მ 

1 კ.მარჯანიშვილის/ერას/დ. თავდადებულის და ლ. 
ასათიანის ქუჩა - ვარდების სკვერი 

05.22.24.006 3072 

2 სტ. ზუბალაშვილის 1ა (ვაიკიკის უკანა მხარე) 
 

05.21.33.030 1469 

3 ქ. ბათუმში, სკვერი ზუბალაშვილის, ბარათაშვილის, 
ჭავჭავაძის და თავდადებულის ქუჩების კვეთა 
(საკათედრო ტაძართან) 

05.22.56.006 5963 

4 ილია  ჭავჭავაძის, ზუბალაშვილის. 26 მაისის და ლ. 
ასათიანის ქუჩებს შორის 

05.22.51.014  
05.22.51.013 

2874 
491 

5 
 ს.ზუბალაშვილისა და ლ.ასათიანის კვეთაში 
(უმაღლესი საბჭოს მიმდებარედ) არსებული სკვერი 

05.22.46.002 
 05.22.46.003 
 05.22.46.005  
05.22.46.007 

3390 

6 დრამატული თეატრის მიმდებარედ სკვერი 
 

05.21.05.001 4346 

7 შ. რუსთაველი, ახმეტელის და კ. გამსახურდიას 
ქუჩებს შორის 

05.21.04.003 4156 

8 შ. რუსთაველის ქ. #8-ის მიმდებარედ 
 

05.21.03.003 736 

9  ზ. გამსახურდიას ქ. #1/3 
 

05.21.01.014  2902 

10 ზ. გამსახურდიას ქ. #1/3 
 

05.21.07.008 761 

11  ზ. გამსახურდიას ქუჩაზე მეჩეთთან მდებარე სკვერი 
 

05.21.44.004 492 

12 ზურაბ გორგილაძის ქუჩა #7 (ლუკა ასათიანის და 
დემეტრე თავდადებულს შორის)  

05.22.31.015 1258 

13 კ. გამსახურდიას 22-სა და ი. აბაშიძის 1 კვეთა (ლუკა 
პოლარესთან) 

05.22.33.029 530 

14 კ. გამსახურდიას 1/3 (სომხურის ეკლესიის 
მიმდებარე ტერიტორია) 

05.21.22.013 1654 

15 
ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე სკვერი 

05.22.22.005;  
05.22.22.004 

2580 

16 ხულოსა და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთა (სახლი 
24-ის მიმდებარედ) (1) 

არარეგსტ. დაახ. 300 

17 ხულოს და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთა (ვთბ 
ბანკის მიმდებარე ტერიტორია) (2) 

არარეგსტ. დაახ. 1300 

18 ი. გოგებაშვილის 4ის მიმდებარედ 
 

05.21.15.002 162 

19 ზ. გორგილაძის N44 
 

05.23.10.001 2348 

20 რუსთაველის ქუჩა 51-ის მოპირდაპირედ და 44-ის  
გვერდით არსებული სკვერი 

05.22.01.074   

21 ა.გრიბოედოვის 24 
 

05.23.23.018   1780 

22 ა. გრიბოედოვის 26 
 

05.23.23.027 1973 

23  ა. გრიბოედოვის ქუჩაზე, პროკურატურის შენობის 
უკან 

05.23.04.004 781 



24 ა.გრიბოედოვის /რუსთაველის ქ. პროკურატურის 
წინ მდებარე სკვერი 

05.23.04.006 904 

25 ა.გრიბოედოვის და ტბ. აბუსერიძის ქუჩების კვეთა 
 

05.27.09.001 540 

26 ა. გრიბოედოვის და ტბ. აბუსერიძის კვეთა 
 

05.23.23.043 708 

27 შ. რუსთაველის ქუჩა N57 (05.23.04.001 საკ. კოდის 
მიმდებარედ) 

არ არის 
რეგისტრირებული 

დაახლოებით 3000 

28 დ. თავდადებულის ქ. პუშკინის (#39) კვეთა  
 

05.28.18.056 1440 

 
29 

მ.ლერმონტოვის 106 – 106 ა ; 107; 102/  
05.26.03.63 05.26.03.67 

05.26.03.065 
დასაზუსტებელია  

30 
ბაგრატიონი 2 ლერმონტოვის 107 ბ/გ 

05.26.04.088 
მიმდებარედ 

  

31 მ. ლერმონტოვის 104 (05.26.03.063-სა და 
05.26.03.067ის შორის) 

დაურეგისტრირებელი დაახლოებით 3000 

32 სელიმ ხიმშიაშვილის 94/94ა  (ბაგრატიონის კვეთა) 
 

05.26.04.029  დასაზუსტებელია 

33 
ს. ხიმშიაშვილის #37 დაურეგისტრირებელია 

 დასაზუსტებელია 
 

34 ქ. ბათუმში, პუშკინის და ჯავახიშვილის კვეთა 
 

05.27.17.002 153 

35 ქ. ბათუმში, ტბ. აბუსერიძისა და ლორიას კვეთა 
 

05.27.07.003 234 

36 
ი. ჯავახიშვილის 67-სა და 73 ნომრებს შორის 

(05.26.03.073 საკ კოდი 
მიმდებარედ) 

დაახლოებით 2000 

37 ი. ჯავახიშვილის 78ბ 
 

05.26.02.015 3174 

38 
ბაგრატიონის 127 და ჯავახიშვილის 70 

05.26.02.113 
05.26.02.112 

7335 

39  ბაგრატიონის ქ. #111ა 
 

05.26.04.029 736 

40 ჯავახიშვილის ქუჩაზე სკვერი 2008 წელს რუსეთ–
საქართველოს ომში დაღუპულ  გმირთა სახელობის 
სკვერი (მე–10 საჯარო სკოლის მიმდებარედ) 

05.26.02.108 5095 / 4300კვ.მ  

 
 
41 

ს. ხიმშიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ, შინდისის 
გმირების სახელობის სკვერი 

05.26.04.075  
05.26.04.073 
05.26.04.074 
05.26.04.082 
05.26.04.077 

813 
1154 
550 
448 

14957 

42 
აღმაშენებლის 30 ( მესხეთის I შესახვევი) 

05.25.09.034-ის 
მიმდებარე  

დასაზუსტებელია  

43 აღმაშენებლის 8-10 
 

05.25.06.028 658 

44 გ. ტაბიძის სახელობის სკვერი (მუნიციპალიტეტის 
საკუთრება  

05.25.11.019 4681 

45 რურუას 13-ის მიმდებარედ 
 

05.25.10.049   

46 გ.ტაბიძის 19-21 
 

05.25.10.04 2652 

47 ზ.გორგილაძის 99 
 

05.24.05.204 1536 

48 
ზ.გორგილაძის 97 05.23.12.002 

დასაზუსტებელია 
  

49 
შ. ინასარიძის ქუჩა 10 05.24.04.011 

დაახლოებით 1000 
 



50 
შ. ინასარიძის N6  05.04.04.019; 

2074  
 

51 

შ.ინასარიძის ქუჩა #2 

05.24.04.012  
05.24.04.013-ის 

მიმდებარე 
ტერიტორია 

1427 

52 
ი.კობალაძის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ 05.24.07.147 

1071  
 

53 
ი.კობალაძის 4,8,12, 14  

05.24.04.014; 
05.24.04.067; 
05.24.04.018, 

დასაზუსტებელია 
  

54 
ტ. აბუსერიძის 23- 27  05.24.08.008 

დასაზუსტებელია 
  

55 
ტ. აბუსერიძის 19- 21- 21 ა-21ბ 

05.24.08.030. 
05.24.08.145; 
05.24.08.023 

დასაზუსტებელია 
  

56 
ტ. აბუსერიძის 11ა 05.24.08.091 

დასაზუსტებელია 
  

57 
აფსაროსის გზატკეცილის მე-3 შესახვევის № 1;3;2; 
12  

05.36.21.032 
05.36.24.033 
05.36.24.052 

დასაზუსტებელია 
  

58 
მეფე მირიანისა და აფსაროსის გზატკეცილს შორის 
არსებული ტერიტორია 

 05.36.22.195; 
05.36.22.523 
05.36.22.008 

დაახლოებით 3900 

59 წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილისა 
და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთა 
(განთავსებულია ჯვარი) 

05.36.25.133 
05.36.23.339 
მიმდებარედ  

დაახლოებით 3100 

60  წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
გზატკეცილისა და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთა 
კანანელის ქუჩის დასასრული  

05.36.25.720 პირდარის 
არსებული 93 ა 

დასაზუსტებელია 
  

61 ფრ. ხალვაშის მე-12 ჩიხი კახაბრის 
ადმინისტრაციული შენობის წინ 

 არ არის 
რეგსტრირებული 

დასაზუსტებელია 
  

62 
კახაბერის ქუჩა, N 28გ 22.24.05.195 

1893 კვ.მ. 
 

63 
ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩა 

არ არის 
რეგისტრირებული 

  

დასაზუსტებელია 
  

64 
ფრ.ხალვაშის 322 05.35.27.213 

2820  
 

65 
ფრ. ხალვაშის მე-16ჩიხი 

05.35.27.026-ის 
მიმდებარედ 

 დასაზუსტებელია 
 

66 
ფრ. ხალვაშის 332  da 334 -ის მიმდებარედ საჯარო 
სკოლასთან) 

05.35.27.138-ის წინ 
არსებული სივრცე ; : 

05.35.27.251; 
05.35.27.252 

დაახლოებით 3000 

67 
დიდაჭარის ქუჩა N23  05.35.24.268 

დაახლოებით 1700 
 

68 
ბაქოს ქუჩა 48-ის მიმდებარედ 05.29.04.006 

1544 
 

69 
ბაქოს ქუჩა 9 05.21.21.002 

1657 
 

 
70 ვ. მაიაკოვსკის 57ა 

05.29.23.018; 
05.29.23.029,05.29.23.03

1,05.29.23.041 

 დასაზუსტებელია 
 

71 ალექსანდრე (შოშია) ჩხაიძის ქუჩა, N15 არსებული 
დაურეგისტრირებელი ტერიტორია (სტადიონი) 

05.29.24.035 ს/კ 
მიმდებარედ  

დაახლოებით 110 



72 
წერეთლის 42(მე-11 სკოლის მიმდებარედ) 05.28.12.013 

დასაზუსტებელია 
  

73 ძმები ნობელების ქუჩა 27 მიმდებარედ ( მარცხენა 
და მარჯვენა მხარეს ) 

05.30.18.002  დაახლოებით 12000 

74 
თამარ მეფის გამზირი 44 (ჭადრაკის სასახლის 
მიმდებარედ) 

05.30.38.010; 
05.30.38.020 
;05.30.38.015 

დაახლოებით 11500  

75 თამარ მეფის გამზირი 1 ა ("სანაპიროს" 
მიმდებარედ) 

05.30.38.008 1096 

76 ლესელიძის ქ. 4, მიმდებარეს არსებული 
რეკრეაციული სივრცეები 

დაურეგისტრირებელი დაახლოებით 650 

77 
თამარ მეფის დასახლება. თამარის ეკლესია 05.30.23.011 

8097 
 

78 თამარის დასახლება, 24 კორპუსის წინ (ტბეთს ქუჩა 
9ა) 

05.30.28.016; 
05.30.28.002 

4505; 1499 

79 გრიშაშვილის I შესახვევი (სახლი8) 
თამარს დასახლების 8  
ძმები ნობელების ქუჩის და გრიშაშაშვილის ქ. კვეთა  

05.30.26.022 
დასაზუსტებელია 

  

80 
გრიშაშვილის 9ა, 11ა, 11ბ 

05.30.29.004; 
05.30.29.020; 
05.30.29.021 

389; 1467; 1468 

81 იოსებ გრიშაშვილის 1-ელი შესახვევი (მე18 საჯარო 
სკოლის წინ) 

05.30.26.001 1996 

82 

ცოტნე დადიანის და გრიშაშვილის პირველი 
შესახვევი  

05.30.26.076-სა დაქ 
05.30.26.050-ის 

ირგვლივ 
05.30.26.042  (მე18 

სკოლა) მიმდებარედ 

დაახლოებით 4100 + 
1200 

83 
ც. დადიანის ქუჩა  10 

05.30.29.010-ის წინ 
არსებული სივრცე 

დაახლოებით 2500 

84 
ტბეთის შესახვევი 7 05.30.30.014 

2133 
 

85 
თამარის დასახლება N24 კორპუსის წინ 05.30.28.016 

4505 
 

86 თამარ მეფის გამზირი   („თეთრი სახლის“ 
მიმდებარედ არსებული სივრცე) 

05.34.22.613- 
05.34.22.010 ს შორის 

1000 

87 
თამარ მეფის გამზირი (დაბა მახინჯაურში) 05.34.22.628 

5644 
 

88 
მემედ ბედიას 1-ის მიმდებარე 05.34.23.960 

831 
 

89 
მემედ ბედიას 1 22.21.03.093 

2202 
 

90 
22.21.03.093-ის მიმდებარედ 

 არ არის 
რეგისტრირებული 

დაახლოებით 3800 
 

91 მწვანე კონცხის დასახლება, სანაპიროზე მიმავალი 
(პირსისკენ)  გზის მიმდებარედ 

05.34.25.111 
დასაზუსტებელია 

  

92 მწვანე კონცხის დასახლება, სანაპიროზე მიმავალი 
(პირსისკენ)  გზის მიმდებარედ 

05.34.25.945 (9ა;7ბ) 
დასაზუსტებელია 

  

93 

თამარ მეფის გამზირი თბილისისისა და ბაღის 
ქუჩებს შორის არსებული მწვანე კუნძული 

05.34.25.242; 
05.34.25.631; 

05.34.25869 -ს 
მიმდებარე 

ტერიტორია 

დასაზუსტებელია 
  

 
 



 
 

დანართი № 2 სივრცეები - პარკის სტატუსით 
 
 
№ 

 
მისამართი 

საკადასტრო 
მონაცემები 

 
ფართობი კვ.მ 

1 თამარ მეფის გამზირი №5 - 9 მიმდებარე 
ტერიტორია (თამარის უბანი) 

05.30.39.017 
05.30.39.004 

დასაზუსტებელია 
 

2 გოგებაშვილის ქუჩა (ბაქოს) #84 (ძველი ბათუმის 
უბანი) 

05.29.09.007 
05.29.09.006 

დასაზუსტებელია 
 

3 ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა #15-17 (ბონი-
გოროდოკის უბანი) 

05.30.01.022 
დასაზუსტებელია 

 

4 აეროპორტის გზატკეცილი (აეროპორტის უბანი) 
 

05.32.04.358 
416104 

5 ფრიდონ ხალვაშის გამზირი, N42 (სამრეწველო 
უბანი) 

05.32.02.163 
28059 კვ.მ. 

6 ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 372 ნომრიდან 
არსებული ნაძვნარი , მარცხენა და მარჯვენა მხარე 
(სამრეწველო უბანი) 

05.35.26.114 
მიმდებარედ არსებული 

საკადასტრო კოდი  

25 0000 

7 ჭოროხის დელტა (გონიო-კვარიათის უბანი)- 
მიენიჭოს ტყე-პარკის სტატუსი 

05.36.21.077 
დასაზუსტებელია 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დანართი №3 სივრცეები   - ხეივნის სტატუსით 
 
 
№ 

 
მისამართი 

საკადასტრო 
მონაცემები 

მიახლოებითი 
ფართობი 

კვ.მ 

1 ჭავჭავაძის ქუჩა 3-ის მიმდებარე ხეივანი (პლაზას 
მიმდებარედ) 

არ არის 
რეგისტრირებული 

დაახლოებით 760 

2 ბაგრატიონის 124 -დან  192 მდე  ბაგრატიონის ქუჩას 
შორის არსებული ხეივანი 

არ არის 
რეგისტრირებული 

დაახლოებით  9900  
 

3 გიორგი ბრწყინვალის 60-დან 152ა-ს ჩათვლით 
(მელიქიშვილისა და ოძელაშვილის კვეთას შორის) 

არ არის 
რეგისტრირებული 

 დასაზუსტებელია 
 

4 ოდისი დიმიტრიადის  ქუჩებს შორის არსებული 
ხეივანი 

05.30.37.001; 
05.30.37.002 

დაახლოებით 4000 

5 აეროპორტის გზატკეცილსა  და აღმაშენებელს 
შორის ბაგრატიონის მონაკვეთში 

05.32.01.348; 
05.32.11.005 

1700 

6 ოდისი დიმიტრიადის 17 05.30.02.027;  
05.30.02.026 

14 300 

 


