
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

მშენებლობის  სექტორი
აჭარის  რეგიონში

აპრილი / 2017 წელი



მშენებლობის სექტორის წილი რეგიონის ეკონომიკაში

2015 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება: 2 194.3 მლნ ლარი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება მშენებლობის

სექტორში: 323.9 მლნ ლარი

 მშენებლობის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში: 15%
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აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 
სექტორების მიხედვით
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მლნ ლარი

მშენებლობის სექტორში შექმნილი 
დამატებული ღირებულების დინამიკა

მშენებლობის სექტორში 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულების საშუალო 
ზრდის ტემპმა 2011-2015

წლებში შეადგინა 24%



ტენდენციები 2014 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2015 წელი

 ბრუნვა: 787.6 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 823.8 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 10 230 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 1 522.8 ლარი

ბრუნვა

ზრდა - 19%

პროდუქციის გამოშვება

ზრდა - 11%

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

ზრდა - 0.5%

საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

ზრდა - 63%

მშენებლობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები
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ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება
მშენებლობის სექტორში
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მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა

2015 წელს მშენებლობის 
სექტორში დასაქმებულთა 

რაოდენობამ შეადგინა 
ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებულთა 18%
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2016 წელი

 მშენებლობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა: 829

 მცირე საწარმო: 614

 საშუალო საწარმო: 153

 მსხვილი საწარმო: 62

მშენებლობის სექტორში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა
საწარმოთა ზომების მიხედვით



მშენებლობის წილი კერძო სექტორის ინვესტიციებში
(2016 წ.)
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წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



მშენებლობის სექტორის წილი საბანკო სასესხო პორტფელში
(2016 წ.)

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.
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მშენებლობის ტიპები გაცემული ნებართვების მიხედვით
(2016 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

საცხოვრებელი

54%

სასტუმრო

26%

სხვადასხვა

20%



მშენებლობის ფართობები გაცემული ნებართვების მიხედვით

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
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1 154 181

1 325 571

1 493 106

მ2



მშენებლობის ნებართვის აღების პროცესი

მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის 
პროცედურასთან 

მიმართებაში შენობების 
კლასიფიკაცია ხდება 5 

კატეგორიად

შენობა-ნაგებობები, რომლებიც მშენებლობის ნებართვას არ საჭიროებს

შენობა-ნაგებობები რისკის დაბალი ფაქტორით

შენობა-ნაგებობები რისკის საშუალო ფაქტორით

შენობა-ნაგებობები რისკის მაღალი ფაქტორით

შენობა-ნაგებობები რისკის მომეტებული ფაქტორით 
(განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობები)
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V



მშენებლობის ნებართვის აღების პროცედურა მოიცავს სამ ეტაპს:

მშენებლობის ნებართვის აღების პროცესი

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების 

პირობების დამტკიცება 

არქიტექტურულ-სამშენებლო 

პროექტის შეთანხმება 

მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

 I, II, III კლასის შენობა-ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 12 დღისა

 IV კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 15 დღისა

 V კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 30 დღისა

 I, II, III კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 18 დღისა

 IV, V კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 20 დღისა

 I, II, III,IV კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 5 დღისა

 V კლასის შენობა - ნაგებობებისთვის -
არაუმეტეს 10 დღისა



მშენებლობის ნებართვის აღების პროცესი

მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მაძიებლის მიმართ ძირითადი 
მოთხოვნები

მიწის ნაკვეთის 
განაშენიანების 
კოეფიციენტი 

(K1)

მიწის ნაკვეთის 
განაშენიანების 
ინტენსივობის 
კოეფიციენტი 

(K2)

მიწის ნაკვეთის 
გამწვანების 

კოეფიციენტი 

(K3)

შენობა-
ნაგებობების 
ფუნქციური 

დანიშნულება

შენობა-
ნაგებობების 

სართულიანობა 
და გაბარიტები

სამშენებლო 
მოედნის მოწყობა 
საზოგადოებრივი 

სივრცის/ 
ტერიტორიის 
გამოყენების 
შემთხვევაში



სამშენებლო სექტორის მონაწილეები

 შპს ,,ანაგი’’

 შპს ,,ორბი ჯგუფი’’

 სს ,,ია-ფეთ იალჩინი’’

 შპს ,,DAR BUILDING’’

 შპს  ,,Seaside’’ 

 შპს ,,ლამინი გრუპი’’

 შპს ,,DS GROUP’’

 შპს  ,,გუმბათი ჯგუფი’’

 შპს  ,,რეალ პალასი’’

 შპს  ,,პროგრესი 4’’

მსხვილი სამშენებლო კომპანიები

 შპს ,,ჰაიდელბერგი’’

 შპს ,,დისკ-მ’’

 შპს ,,გზა’’

 შპს ,,ტრანსკავკასიის კრისტალი’’

 შპს ,,ორბი ბეტონი’’

 შპს ,,ლუკა’’

 შპს ,,ზიმო-7’’

 შპს ,,ლუგო’’

 შპს ,,ბეთლემი-2011’’

 შპს ,,ბათუმის საწარმოო კომბინატი’’

სამშენებლო მასალების მწარმოებელი მსხვილი 
კომპანიები



სსიპ ,,ტექნიკური და 
სამშენებლო ლაბორატორია’’

 შენობა - ნაგებობებისა და დანადგარ - მოწყობილობების 
მშენებლობის, მონტაჟის, დემონტაჟისა და 
ექსპლუატაციისას ტექნიკური დანადგარ -
მოწყობილობების, სამშენებლო მასალებისა და 
ნაკეთობების ტექნიკური პარამეტრების გამოკვლევა, 
ანალიზის ჩატარება და ვარგისიანობის დადგენა;

 შენობა - ნაგებობებისა და ტექნიკური დანადგარ -
მოწყობილობების მშენებლობასა და მონტაჟის 
პერიოდში ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების 
მოთხოვნებისა და ტექნიკური პარამეტრების 
სერტიფიკატების მონაცემებთან შესაბამისობის 
დადგენა.

ლაბორატორიის მიზნები:

ლაბორატორიის ძირითადი ფუნქცია:

 სპეციალიზირებული სტაციონარული 
მოწყობილობების, მობილური აპარატებისა და 
შესაბამისი სპეციალისტების მეშვეობით 
ლაბორატორიული კვლევებისა და გამოცდების 
ორგანიზება


