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pirobiTi aRniSvna

1:10,000m.
q. gori 2017 w. sayrdeni gegma

ruka SemuSavebulia 2017 wlis noembrisaTvis xelmisawvdom masalebze
dayrdnobiT da warmoadgens "sayrden gegmas" qalaq goris 
miwaTsargeblobis generaluri gegmis gegmarebiTi davalebis SedgenisaTvis

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი
შენობა

ჰიდროგრაფია

zogadi aRniSvnebi

momsaxureba, vaWroba

!>

ganaTleba

x#

!H

x"

კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღი

კერძო და საჯარო სკოლა

პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებელი

კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღი

კერძო და საჯარო სკოლა

პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებელი

kultura

Ñq თეატრი

+V ძეგლი, მემორიალი

¥A კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

!< მუზეუმი

კულტურის ობიექტები
თეატრი, ძეგლი, მემორიალი, კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრი, მუზეუმი

xG აფთიაქი

xG ამბულატორია

xG სპეციალიზირებული სამედიცინო კაბინეტი

აფთიაქი
სამედიცინო დაწესებულება

jandacva

mrewveloba

!W

!³

!Ï

!̧

მინერალური მრეწველობა

საკვები პროდუქტების წარმოება

ქაღალდის წარმოება, ხის დამუშავება

საწვავის შენახვა-რეალიზაცია

! ჯართის ჩამბარებული პუნქტი

! ფერადი ლითონის ჩამბარებელი პუნქტი

წყლის გამწმენდი სათაო ნაგებობა

მრეწველობა
მინერალური მრეწველობა,საკვები პროდუქტების წარმოება,
ქაღალდის წარმოება, ხის დამუშავება

საწვავის შენახვა-რეალიზაცია

ჯართის ჩამბარებული პუნქტი

ფერადი ლითონის ჩამბარებელი პუნქტი

usafrTxoeba

.Z

.Z

.Z

.Z

.Z

.Z

დაცვის პოლიცია
პოლიცია, სამხარეო სამმართველო
სამხედრო  პოლიცია
პროკურატურა
სამაშველო
სახანძრო

უსაფრთხოების ობიექტი
დაცვის პოლიცია, პოლიცია, სამხედრო  პოლიცია
სამხარეო სამმართველო, სამხედრო  პოლიცია,
პროკურატურა, სამაშველო, სახანძრო

administracia

"@ სამთავრობო ობიექტები სამთავრობო ობიექტები

garToba-rekreacia

&R

!9

სპორტული ობიექტები
აუზი, დარბაზი, კორტები, კრივის დარბაზი, მოედანი, 
სპორტის სასახლე, სპორტული კომპლექსი

გართობის ობიექტები
გასართობი ცენტრი, კინოთეატრი, სლოტ კლუბი, 
ტოტალიზატორი

სპორტული ობიექტები

გართობის ობიექტები

პარკი, სკვერი

ფასიანი ავტოსადგომი

ავტოსადგური, რკინიგზის სადგური

სასაფლაო

ტყე
ჭ ალა
ჭ ალის ტყე

დასახლებული პუნქტი!

ფასიანი ავტოსადგომიIA

რკინიგზა
ქალაქის საპროექტო საზღვარი
ჰომოგენური უბნის საზღვარი

გზათა ქსელი

c5 გარე ვაჭ რობის ობიექტი

no სასტუმრო
!® ფოსტა

ტექმომსახურება, ტაქსის კომპანია, საამზომველო კომპანია,
ადვოკატურა, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია,
ლომბარდი, სანოტარო ბიურო, სილამაზის სალონი, ინტერნეტ
პროვაიდერი, რადიო, ტელევიზია, ფიჭ ური კავშირგაბმულობა,
სადაზღვევო კომპანია, გადამზიდავი კომპანია, ტურისტული
კომპანია, ბანკი, ვალუტის გადამცვლელი კომპანია, 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, დამკრძალავი ბიურო

x" მომსახურების ობიექტი
ტექმომსახურება, ტაქსის კომპანია, საამზომველო კომპანია,
ადვოკატურა, კვების ობიექტი, ფოსტა, ლომბარდი, სანოტარო
ბიურო, სილამაზის სალონი, ინტერნეტ პროვაიდერი, რადიო,
ტელევიზია, ფიჭ ური კავშირგაბმულობა, სადაზღვევო კომპანია,
გადამზიდავი კომპანია, ტურისტული კომპანია, ბანკი, ვალუტის
გადამცვლელი პუნქტი,  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, 
დამკრძალავი ბიურო

მომსახურების ობიექტი

ბაზარი, ბაზრობა, მაღაზია, მარკეტი, სუპერმარკეტი, 
სავაჭ რო ცენტრი

c5 სავაჭ რო ობიექტი
ბაზარი, ბაზრობა, მაღაზია, მარკეტი, სუპერმარკეტი, 
სავაჭ რო ცენტრი, გარე ვაჭ რობის ობიექტი

სავაჭ რო ობიექტი

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია

!³ კვების ობიექტი
სწრაფი კვება, კაფე, სახინკლე, ბარი, რესტორანი

სასტუმრო

!R რელიგიური ობიექტი

რელიგიური ობიექტი

აუზი, დარბაზი, კორტები, კრივის დარბაზი, მოედანი, 
სპორტის სასახლე, სპორტული კომპლექსი

გასართობი ცენტრი, კინოთეატრი, სლოტ კლუბი, 
ტოტალიზატორი

არქივი, გამგეობა, თავშესაფარი, იუსტიციის
სახლი, მერია,  საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრი, საკრებულო, სასამართლო,
სახალხო დამცველის ოფისი, სოციალური მომსახურების 
სამხარეო სააგენტო, შემოსავლების სამსახური,
ცესკო, ჯანდაცვის ცენტრი

SeniSvna: im arealebSi, sadac xdeba funqciuri poligonebis gadafarva, rukaze 
grafikulad asaxulia umaRlesi aqtivobis an iuridiuli statusis
mqone fenis Sesabamisi feri. sxva poligonebisa da fenebis 
naxva SesaZlebelia eleqtronuli versiaSi.

q. goris miwaTsargeblobis generaluri gegmis winasaproeqto kvlevis, sayrdeni rukis,
zogadi gegmarebiTi rekomendaciebis da gegmarebiTi davalebis SemuSaveba

Semsrulebeli: a.(a).i.p.
siTi instituti saqarTvelo

etapi I sayrdeni gegma 2017.11.20

direqtori

proeqtis xelmZRvaneli

teqnikuri uzrunveltofa

direqtori

a. barbaqaZe

m. saluqvaZe

e. darjania

l. WiRitaSvili

damkveTi:
q. goris municipaliteti

o

ავტოსადგური, რკინიგზის სადგურიJa

არქივი, გამგეობა, თავშესაფარი, იუსტიციის
სახლი, მერია,  საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრი, საკრებულო, სასამართლო,
სახალხო დამცველის ოფისი, სოციალური მომსახურების 
სამხარეო სააგენტო, შემოსავლების სამსახური,
ცესკო, ჯანდაცვის ცენტრი

ნაგავსაყრელი'4


