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განმარტებითი ბარათი:
პროექტი ითვალისწინებს მცხეთა წეროვანი,
( ს.კ. 72.08.11.118) წითელ ხაზებში მოქცეულ ნაკვეთზე ახალი
ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის
ორგანიზების დაგეგმვას რიგითობის და ეტაპების მიხედვით.
მშენებლობის განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა
განსაზღვრულია 27 თვით (იხ. კალ. გრაფიკი მოპ‐2). შენობა
ორსართულიანია, ტეხილი კონფიგურაციის, საპროექტო ტერიტორია
ბრტყელია.
1. სამუშაოების ორგანიზების რიგები და ეტაპები

I რიგის სამუშაოები:
I ეტაპი-მოსამზადებელი სამუშაოები
1.მოსამზადებელი სამუშაოები: მშენებლობის ნებართვის გაცემის
შემდეგ, ვადის ათვლიდან უნდა განხორციელდეს ნებართვით
მითითებული საჭირო შეთანხმებების და ნებართვების
განხორციელება შესაბამისი სამსახურებიდან, ასევე უნდა
განხორციელდეს საჭიროების შემთხვევაში არსებული საინჟინრო
ქსელების ჩაჭრა-გადალაგება პროექტების და ნებართვების მიხედვით,
შესაბამისი საექსპლუატაციო სამსახურების ჩართულობით; ამის
შემდეგ უნდა განხორციელდეს დროებითი ქსელების მოწყობა
სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო გამრიცხველიანებით, უნდა
მოეწყოს საჭიროების შემთხვევაში მექანიზმებისა და
ავტოტრანსპორტისათვის დროებითი მოხრეშილი გზები. რადგან
ტერიტორიაზე ნარჩუნდება ყველა ხე ნარგავი, საპროექტო შენობის
სიახლოვეს სასურველია ყველა ხე შეფუთულ იქნას დამცავი
ფარდებით (განსაკუთრებით ბეტონის სამუშაოების შესრულების
პერიოდში). ამის შემდეგ უნდა განხორციელდეს:
1.1 droebiTi Senobebis dayeneba; U droebiT saTavsebad
(muSebis garderobi, saprarabo..) unda moewyos mcire zomis

droebiTi Senobebi an amisaTvis samSeneblo firmam unda
uzrunvelyos droebiTi e.w. „vagonetka“ sacxovreblebis
Semotana dadgma. aucilebelia moewyos wiTeli xazebis
farglebSi, სხვა შემთხვევაში მფლობელისათვის საჭირო გახდება
ქალაქის ქონების მართვის სამსახურიდან მიმდებარედ არსებული
მიწის ნაკვეთის დროებით შესყიდვა ან იჯარით აღება.
1.2. დროებითი ღობის მოწყობა-ხის, ლითონის ფურცლების, ფანერის
ან სხვა სახის მასალის გამოყენებით, სურვილის შემთხვევაში
შეღებილი, ზედ საინფორმაციო ბანერით.
1.3. samSeneblo
moednis uzrunvelyofa
droebiTi
wyliT da
energiiT arsebuli qselebidan.
II ეტაპი- დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება
2. შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;
გეოდეზიურ-დაკვალვითი სამუშაოები - mosamzadebel samuSaoebis
da მობილიაციის
dasrulebis Semdeg warmoebs Senobis
RerZuli dakvalva da misi mibma reperebTan, rac sruldeba
specialistTa monawileobiTa da saTanado aqtis SedgeniT.
Tavdapirvelad amagreben dakvalvis gare qsels samSeneblo
moedanze naxazze miRebuli RerZebis gadataniT naturaSi.
saniveliro da dgomiTi dakvalvis wertilebi unda iyos
gaerTianebuli. elementebisa da konstruqciebis gegmuri da
maRlivi mdgomareoba, maTi vertikaluroba, Casatanebeli
detalebis dayenebis sizuste mowmdeba Senobis Sida
dakvalvis ნiSnulebidan.

II რიგის სამუშაოები:
III ეტაპი- მიწის სამუშაოები, ფუძის მოწყობა, საძიკვლების მოწყობა,
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე
და ნულოვანი ნიშნულის ზევით.
3.1. მიწის სამუშაოების შესრულების დროს უზრუნველყოფილი უნდა
იყოს
ინსტრუმენტალური
კონტროლო.
გრუნტის
ბუნებრივი
სტრუქტურის დარღვევა სასურველი არ არის. ქვაბულის ძირში
გრუნტის ბუნებრივი სტრუქტურის შენარჩუნება აუცილებელია.
3.2. მიწის სამუშაოების წარმოება
განხორციელდეს

ეტაპობრივად

და საძირკვლების მოწყობა უნდა
ბუნებრივი

ქვაბულების

დახრის

გათვალისწინებით:
I -სასურველია მოიხსნას მიწისზედა ჰუმუსირებული ფენა და
დასაწყობებულ იქნას ტერიტორიაზე შემდგომში კეთილმოწყობაში
გამოსაყენებლად.
II- ჰუმუსის მოხსნის შემდეგ განხორციელდება მცირე მოცულობის
ჩამჩიანი ექსკავატორით ან ხელით თითოეული წერტილოვანი
საძირკვლისათვის და მათი შემკრავი კოჭებისათვის ქვაბულების
ამოღება, ასევე შიდა აუზისათვის და დამხმარე შენობისათვის უნდა
მოეწყოს
ქვაბული.
მიწის
მოჭრის
პარალელურად
უნდა
განხორციელდეს მიწის ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვა და გატანა
ობიექტიდან.
3.3. miwis samuSaoebis dasrulebis Semdeg saZirkvlების
mowyobis win qvabulებშi unda Catardes Senobis RerZuli
dakvalva sakadastro rukiT gamoyofil wiTel xazebTan
SeTavsebiT,
RerZebis damagreba aucilebelia uZrav
elementebze. rogorc wesi am daniSnulebiT gamoiyeneba
droebiTi Robe.

3.4. miwis samuSaoebis warmoeba aucileblia inJiნer
specialistis meTvalyureobis qveS, aseve aucilebelia yvela
etapze proeqtis mTavari konstruqtoris SeTanxmebebi.
moWrili miwa gatanil unda iqnas samSeneblo moednidan.
3.5. საძირკვლების ქვაბულების მოწყობის შემდეგ უნდა მოიტკეპნოს
ქვაბულის ძირი, მოეწყოს ზედ ბუნებრივი ფენილი- მდინარის
ბალასტის
ბალიში,
ფენობრივად დატკეპნილი. მისი დატკეპნის
შემდეგ დაეფინოს ზედ ჰიდროსაიზოლაციო პოლიეთილენის ფირი,
შემდეგ მოეწყოს ბეტონის მოსამზადებელი ფენა სისქით 10სმ. შემდეგ
უნდა
მოეწყოს
საძირკვლის
მონოლითური
რკინაბეტონის
წერტილოვანი
საძირკველი.
წერტილოვანი
საძირკვლების
პარალელურად უნდა მოეწყოს ანალოგიური თანმიმდევრობით მათი
შემკრავი მონოლითური რკინაბეტონის კოჭები, შემდეგ მასზე შენობის
მთელ პერიმეტრზე მონოლითური რკინაბეტონის კედლები (გარე
პერიმეტრზე
დამცავი
ჰიდროიზოლაციით+ჰიდროიიზოლაციის
დამცავი ფენილით). საძირკვლებისა და კედლების
დასრულებაგაშრობის შემდეგ უნდა განხორციელდეს მიწის და შემოტანილი
ბალასტის უკუჩაყრა და ფენობრივად დატკეპვნა. საძირკვლებისა და
რკინაბეტონის კედლების მოწყობის შემდეგ უნდა განხორციელდეს
იატაკის
ფილის
მოწყობა
ქვეშ
მოსამზადებელი
ფენებით.
საძირკვლების ქვეშ საფუძველის მოწყობის პარალელურად უნდა
იწარმოოს შიდა აუზის მთლიანი მონოლითური რკინაბეტონის
კონსტრუქციის მოწყობა, სასურველია აუზისათვის შესაბამისი სპეც.
ჰიდროსაიზოლაციო და წყალმედეგი შემადგენლობის ბეტონით.
მთლიან აუზის კარკასს უნდა ჩაუტარდეს ჰიდროსაიზოლაციო
სამუშაოები თანამედროვე ტექნოლოგიით და საჭირო
მასალის
გამოყენებით.
3.6. საძირკვლების ძირის ნიშნულებიც ასევე კონტროლდება
გეოდეზიური
ინსტრუქმენტების გამოყენებით-ნიველირით ან
თეოდოლიტით. შემოწმების შედეგები უნდა ფიქსირდებოდეს
გეოდეზიურ კონტროლის ჟურნალში და უნდა შედგეს შესაბამისი
დაკვალვის აქტები.

3.7. საძირკვლების, კედლების, აუზის კარკასისა და იატაკის ფილის
გაშრობის შემდეგ უნდა განხორციელდეს მონოლითური
რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა, შემდეგ რიგელების, შემდეგ
გადახურვის ფილების, კიბის მარშ-ბაქნების და ა. შ. მონოლითური
რკინაბეტონის ყველა კონსტრუქციისათის წინასწარ უნდა
მომზადდეს ხის ყალიბი, შემდეგ პროექტის მიხედვით ჩაეწყოს
მასში ლითონის არმირებული კარკასი და ამის შემდეგ უნდა
განხორციელდეს თითოეული კონსტრუქციის დაბეტონება
მიმდევრობით და დაბეტონების ტექნოლოგიის სრული დაცვით.
სასურველია დაბეტონების პროცესი შეთანხმდეს პროექტის
კონსტრუქტორთან და პერიოდულად სხვადასხვა კონსტრუქციის
დაბეტონების დროს შედგეს დაფარული სამუშაოების აქტები
შესაბამისი კომპეტენტური ზედამხედველებისა და მშენებლების
დასტური-ხელმოწერით, ასევე დაფიქსირებული ფოტოფიქსაციით.
Senobis agebaze samuSaoTa Casatareblad
samuSaoebis warmarTva rekomendirebulia
amweebis gamoyenebiT.

miwiszeda
mobiluri

3.8. რკინაბეტონის კარკასის დასრულების პარალელურად ყველა ღია
ადგილი უნდა იყოს შემოსაზღვრული უსაფრთხოების ლენტებით ან
ბადეებით სანამ კედლები იქნება ამოყვანი, ასევე აივნების გარე
პერიმეტრიც. სასურველია ღამის განათების მოწყობა ფასადებზე.
IV ეტაპი- სახურავის მოწყობა; არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა,
ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების
მოწყობა, ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი, გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.
4.1.კარკასის დასრულება გაშრობის შემდეგ უნდა მოეწყოს სახურავის
სახურავის კონსტრუქცია აუცილებლად უნდა დამუშავდეს
ანტიკოროზიული და ცეცხლდამცავი საღებავით, მასზე მოწყობილი
ხის მასალა კი აუცილებლად უნდა დამუშავდეს ანტისეპტირებით და
ცეცხლდაცვით. ამის შემდეგ უნდა განხორციელდეს რბილი
სახურავის ფენილით სახურავის მოპირკეთება წყალშემკრებ და
წყალჩამომყვან სისტემასთან ერთად.

4.2. სახურავის დასრულების
შემდეგ შესაძლებელია გარე და
შიდა კედლების მსუბუქი ბლოკის წყობით ამოყვანა-შევსება.
კედლების შემდეგ მათი შევსება ალუმინის პროფილებიანი
(მინაპაკეტით) კარ-ფანჯრებით და ვიტრაჟებით.
4.3. mSeneblobis mimdevrobiTi meTodebiT warmarTvis
TvalsazrisiT სახურავის მოწყობის Semdeg teqnologiurad
SesaZlebelia sxva samuSaoTa gaSlac, rogoricaa sabaTqaSomosapirkeTebeli, iatakebis mowyobis, samRebro,
paralelurad unda warimarTos santeqnikuri da
eleqtroteqnikuri samuSaoebi; სუსტი დენების მონტაჟი,
ხანძარუსაფრთოების ქსელები და ა. შ.
4.4. გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები -ფასადის მოპირკეთებები
უნდა შესრულდეს პროექტის მიხედვით მიდგმულ ვერტიკალური
სახარაჩო სისტემის გამოყენებით.
4.5. გარე ტერასები მოპირკეთდება მაღალი ხარისხის წყალმედეგი
მასალით, ლითონის გარე მოაჯირები მოეწყოს დაგრუნტვით,
დამუშავებით და მაღალი ხარისხის საღებავით შეღებილი.
V ეტაპი - მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა (ობიექტის
დასუფთავებით და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოებით)
5.1. obieqti ver Cabardeba eqsploataciaSi Senobis sruli
damTavrebisa da mimdebare teritoriis keTilmowyobagamwvanebis gareSe.
5.2 ბოლო თვეებში უნდა განხორციელდეს ტერიტორიის ირგვლივ
მუდმივი ღობის აშენება (საძირკველი+კარკასი+კედლები+ფენილი)
უნდა მოეწყოს შესასვლელი ჭიშკარი. უნდა მოეწყოს ჭიშკარი.

5.3. ღობის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ეზოს ვერტიკალური
გეგმარება, შემდეგ კეთილმოწყობა-გამწვანება, მისასვლელი გზებისა
და ბილიკების მოწყობა.
5.4. ბოლო თვეებში უნდა დაიგეგმოს მთლიანი ობიექტის
დასუფთავება მიმდევრობით და მომზადება ექსპლუატაციაში
მისაღებად.
5.5. მშენებლობის მომარაგება მასალებითა და ნაკეთობებით
ორიენტრებულია ბაზარზე, ამავე დროს სამშენებლო ორგანიზაციას
უნდა გააჩნდეს მძლავრი საწარმოო ბაზა და ამასთანავე უნდა იყოს
დაკომპლექტებული მაღალი თანრიგის მუშებითა და შესაბამისი
ინჟინერ ტექნიკური პერსონალით.
5.6. სამშენებლო ობიექტი ყოველდრიურად უნდა კონტროლდებოდეს
უსაფრთხოების ინჟინერის სპეციალისტების ქვეშ, საქართველოში
მოქმედი უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესაბამისად. ინტენსიურად უნდა მიმდინარეობდეს უსაფრთხოების
კუთხით ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გადამზადება.
5.7. samuSaoTa mwarmoebelma ganuxrelad unda
ixelmZRvanelos damtkicebuli saproeqto dokumentaciiT,
arqiteqturul; konstruqciul an sxva saproeqto
gadawyvetilebebSi cvlilebebis TviTneburi Setana
avtorebTan SeTanxmebisa da naxazebis koreqtirebis gareSe
dauSvebelia, rac unda moxdes dadgenili wesiT Sesabamisi
xelmowerebiT avtorebisa da proeqtis mTavari arqiteqtoris
mxridaნ

6.

rekomendebuli samSeneblo manqana-danadgarebi,
meqanizmebi da instrumentebi

6.1. mSeneblobis normebis uwyveti riTmisa da
teqnologiurobis uzrunvelsayofad aucilebelia misi
aRWurva Tanamedrove teqnikuri saSualebebiT. maTi
rekomendirebuli CamonaTvali mocemulia cxrilSi:
raoden.
#
1
1
2

dasaxeleba

marka

2

3

მცირე ჩამჩისმოცულობიანი ექსკავატორი

უცხოური

ბულდოზერის ფარით

წარმოების

ცalი
4
1

ავტოთვითმცლელი, სპეც.
ავტოთრანსპორტი სამშენებლო მასალების

სხვადასხვა

2

სხვადასხვა

1

С -697

1

უცხოური
წარმოების

1

შემოსატანად

10

3

ავტოამწე (მობილური) მასალის

4

გადმოსატვირთად და დასასაწყობებლად
zedapiruli vibratori

5

ე.წ. “ბობკატი“

6

avtobetonmrevi miqseriT

В-5

1

7

gadasatani kompresori

СО-45

1

8

SesaduRebeli agregati

СО -48

1

9

cementis fenis mosasworebeli
agregati
Sesales-momasworebeli agregati

СО -89

1

СО -54

2

TΠ -5

1

Kკomp.

1

Kკomp.

1

12

samSeneblo sawevela TvirTamweobiT
300kg, tvirTis simaRleze aweviT 30m
eleqtroSesaduRebeli aparati

13

avtogenuri SeduRebis aparati

14

samRebro sadguri

11

KПC-2

2

15

16
17
18

ხის და liTonis saxaraCo seqciebi
300მ2
Ddizel generator 100kva.
pnevmaturi instrumenti: saburRi,
xraxndamWeri da sxva
sxvadasxva daniSnulebis xelis
mowyobiloba-instrumentebi: niCbebi,
barebi, lomebi, weraqvebi da sxva

komp

20

cali

1

Kკomp.
Kკomp.

6.2. rekomendebuli manqana-danadgarebi da instrumentmowyobilobebi SesaZloa Seicvalos analogiuriT an ufro
TanamedroveTi.
7. mSeneblobaze Sromisa da eleqtrousafrTxoebis wesebis
dacvamomuSaveTa Sromis usafrTxoebis RonisZiebebi
samSeneblo-samontaJo samuSaoTa warmoebis yvela etapze unda
iyos daculi Tanaxmad ,,sn da w 111-4-80 usafrTxoebis teqnika
mSeneblobaSi” da sxva normatul-sakanonmdeblo dokumentebis
miTiTebebis SesabamisobiT. maTgan yuradReba maxvildeba
Semdegze: saqarTveloSi moqmedi “mSeneblobis usafrTxoebis
wesebi” (damtkicebuli saqarTvelos
mTavrobis
27.05.2014w. #361 dagenilebiT;)”;
da ,,sn da w.
111-4-80 usafrTxoebis teqnika mSeneblobaSi” da sxva
normatul-sakanonmdeblo dokumentebis miTiTebebis
SesabamisobiT. ) kerZod:
7.1. samuSao adgilebi muSaobis pirobebisa da
teqnologiurobis gaTvaliswinebiT uzrunvelyofil unda
iyos koleqtiuri dacvisa da signalizaciis saSualebebiT.
7.2. betonis tumbos gamoyenebisas narevis miwodeba da Casxma
qargilebSi
unda moxdes erT metrze naklebi
simaRlidan.

10
20

7.3. zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze unda
warmoebdes gverdidan an ukana mxridan.
7.4. mSeneblobaSi saWiroa sertificirebuli masalebis da
nakeTobebis gamoyeneba maTi toqsikurobis gaTvaliswinebiT
daSvebul normebSi.
7.5. advilad aalebadi samRebro, saizolacio da sxva
masalebis, agreTve momwamlavi nivTierebebis dRiuri
raodenoba samSeneblo samuSaoTa warmoebis zonaSi ar
aRematebodes dRiur moTxovnilebas.

unda

7.6. sahidroizolacio samuSaoTa Sesrulebisas, parketze
laqis wasmisas da zogierT sxva samuSaoze muSebi unda
iyenebdnen spectansacmels, respiratorebsa da Tavsaburavebs.
7.7. sayalibo qargilebi dayenebis Semdeg mowmdeba
saimedobaze maTSi betonis Casxmamde. aseve mowmdeba badiis
saimedobac da wesrigianobac samagrebis TviTgaxsna rom ar
moxdes.
7.8. masalebisa da nakeTobebis dasawyobeba unda moxdes
maTze teqnologiuri moTxovnilebebis pirobaTa
gaTvaliswinebiT; amave dros isini unda daewyos
mosworebul adgilze, rom maTi mocurebac ar moxdes.
7.9. eleqtro usafrTxoebis wesebi Camoyalibebulia saq.
standartSi 12.1.013-88. eleqtrokarada yovelTvis unda iyos
Caketil mdgomareobaSi, eleqtrokabelebi, eleqtrosadenebi
da mowyobilobebi ki izolirebuli. gaSiSvlebuli sadenebis
gamoyeneba akrZalulia.
7.10. ikrZaleba vibratoris sxva adgilas gadatana misi
eleqtroqselidan gamorTvis gareSe. samuSaos Sesrulebis
Semdeg vibratori sufTavdeba da mSralad iwmindeba.
7.11. samSeneblo mowyobilebaTa CarTva (sawevelebi,
parketisa da mozaikis saprialebel-mosaxvewi danadgarebi,

eleqtro SesaduRebeli aparatebi da sxva) sabinao
eleqtroqselSi akrZalulia. eleqtroqselis samsaxuris
teqzedamxedvelobis samsaxurTan SeTanxmebiT nebadarTuli
satransformatoro qvesadguridan unda moxdes samwveriani
eleqtrokabelis Semoyvana daxurul karadaSi, mricxvelis
dayeneba saidanac Zalovani da gasanaTebeli sadenebi
gaimarTeba momxmareblisaken.
7.12. ამწე საწეველების; eleqtrosawevelas da sxva manqana
meqanizmebis muSaobis perodSi mis qveS an siaxloves ucxo
da samSeneblo operaciebSi dausaqmebel pirTa yofna
akrZalulia.
7.13. ucxo pirTa, agreTve samSeneblo operaciebSi
dausaqmebel muSa-mosamsaxureTa yofna samSeneblo moedanze
da mis siaxloves saxifaTo zonaSi dauSvebelia. Aavtoamwis
muSaobis dros moSorebiT dgeba mesignale da awesrigebs
rogorc fexmavalTa, aseve avtotransportis moZraobas.
7.14 aucilebelia SezRudvis sazRvrebis miTiTeba droebiT
Robeze da sxva TvalsaCino adgilebSi avtotransportis
moZraobis SemzRudavi firniSebTan erTad da maTi
ganaTebis uzrunvelyofa Ramis saaTebSi.
8. ekologia da bunebis dacvis sakiTxebi
8.1. mSeneblobis procesSi aucilebelia ganxorcieldes
specialuri RonisZiebebi mimdebare teritoriis
damtverianebis Tavidan asacileblad.
8.2. sabaTqaSo da mosaxviTi samuSaoebis Sesrulebis
periodSi fasadebs saWiroa Camoefaros farda, raTa am
SemTxvevaSic ar moxdes mtvris gabneva selitebul zonaSi.
8.3. dauSvebelia arsebuli sakanalizacio WebSi beton da
xsnarmilsadenebis Carecxva an maTi danagvianeba samSeneblo
narCenebiT.

8.4. aseve arsebuli sakanalizacio qselis pirobebSi
mizanSewonilad ver CaiTvleba droebiTi tualetis mowyoba
amosaxap ormoze. maTi droebiTi CarTvac sasurvelia
sakanalizacio koleqtorSi.
8.5. garemos dacvis samsaxuridan nebarTvis gareSe
mSeneblobis zonaSi ikrZaleba mravalwliani xeebis da
nargavebis moWra-ganadgureba.
8.6. zemoT miTiTebuli debulebebidan gamomdinare
mSenebloba unda ganxorcieldes bunebis dacviTi da haeris
gabinZurebis sawinaaRmdego RonisZiebebis dacviT momqmedi
sakanonmdeblo aqtebisa da normatuli dokumentebis
SesabamisobiT. A

II კლასის ინდივიდულური საცხოვრებელი სახლი

IV Tve

V Tve

VI Tve

VII Tve

VIII Tve

IX Tve

X Tve

XI Tve

XII Tve

XIII Tve

XIVTve

XVTve

XVI Tve

XVII Tve

XVIII Tve

XIX Tve

XX Tve

XXI Tve

XXII Tve

XXIII Tve

XXIV Tve

3

II წელი

მშენებლობის
თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით: 27 თვე

III Tve

2

I წელი

II Tve

1

მშენებლობის

I Tve

მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები

მშენებლობის
ხანგძლ. თვეების
მიხედვით

ეტაპები

მისამართი: მცხეთა წეროვანი, ( ს.კ. 72.08.11.118)
მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

I რიგის სამუშაოები
I

მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

5

II

შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

1

II რიგის სამუშაოები
მიწის სამუშაოები, ფუძის მოწყობა, საძიკვლების მოწყობა, ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან
III
ნიშნულამდე და ნულოვანი ნიშნულის ზევით.
IV

V

სახურავის მოწყობა; არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, გარე მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა

10

6
2

მოპ-2
1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდით, 2 რიგად, 5 ეტაპად.

შესასრულებული სამუშო

შემსრულებელი:

dakveTa # proeqti # failis saxeli

formati

A3

23-2022

23-2022

pirobiTi aRniSvnebi
sakadastro sazRvari
wylis gadasvlis mimarTuleba

1

a

b

+590.00
+588.85

g 4.13

d 4.08

+590.00
+588.85

28.94

1
+590.00
+588.20

სიბრტყე
საფასადე
1

საფასადე სიბრტყე

+590.00
+588.40

10.23

1'

3.32

SeniSvnebi

2

2

2

2

1.naxazze yvela cvlileba mSeneblobisas
SeTanxmebuli unda iyos proeqtis avtorTan
2.furclis koreqtirebiT avtomaturad uqmdeba
wina varianti
3.kar-fanjris da vitrajebis specifikacia
ix. proeqtis Sesabamis nawilSi

1
5.44
3

27.09

3'

situaciuri sqema
+590.00
+588.20

a

+590.00
+588.85

d

4

b

g

საფასადე სიბრტყე

+590.00
+588.85

11.72

20.70

19.64

2

24.25

proeqti: ind. erTbiniani sacxovrebeli saxlis
1

4.63

6

4.63

გზის ღერძი

მანძილი გზის ღერძიდან საფასადე სიბრტყემდე

3

arqiteqturuli proeqti

misamarTi: mcxeTa, sofeli werovani
Tanamdeboba

droebiTi samSeneblo Robidan Sesasvleli

gvari

xelmowera

direqtori

m. baraTaSvili

mT.arqiteqtori

m. baraTaSvili

avtori

m. baraTaSvili

konstruqtori
daamuSava

ექსპლიკაცია
1. საპროექტო სახლი
2. ბეტონის ტუმბო
3. დროებითი სადარაჯო ჯიხური
4. საყოფაცხოვრებო ინვენტარული
ვაგონი, საპრარაბო, სველი წერილი
5. ღია ან დახურული საწყობი
6. სამშენებლო ავტოტრანსპორტი
GSPublisherVersion 0.1.100.100

პირობითი აღნიშვნები
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