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1. სადემონტაჟო მოედნისა და ობიექტის დახასიათება 

1.1. სადემონტაჟო ობიექტის ქვეშ განკუთვნილი ტერიტორია 

განთავსებულია ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში,     გამსახურდიას 

გამზირი  #34-ში  და ალ. ყაზბეგის #2-ში  (ნაკვ. ს.კ. 01.10.14.013.041)  

ობიექტი  მთლიანად შემოსაზღვრულია მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლებით.  

1.2. სადემონტაჟო პროექტი ითვალისწინებს  წითელ ხაზებში მოქცეულ  

ნაკვეთზე  06/1 და 07/1 ცალკემდგომი დამხმარე დანიშნულების ორი 

ერთსართულიანი შენობის  სრულ დემონტაჟს და ტერიტორიის 

მოსუფთავებას.   

1.3. არსებული მდგომარეობა: სადემონტაჟო  შენობები  აშენებულია 

გასული საუკუნის ბოლო წლებში, დამკვეთის მოთხოვნით 

ექვემდებარება სრულ დემონტაჟს. 

1.4. ობიექტი ხასიათდება შემდეგი კლიმატურ სეისმური ფაქტორებით: 

 ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა:    5წ. ერთხელ -0,23კპა. 

                                                                                15წ. ერთხელ -0,3კპა. 

1.5. ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები შემდეგია: 

       ნაკვეთების ფართი: 6297 მ2 

        06/1  სადემონტაჟო შენობა 

სადემონტაჟო   შენობის ფართი -73,55 მ2. 

სადემონტაჟო  შენობის  სიმაღლე - H=3,1m.            

         07/1  სადემონტაჟო შენობა 

სადემონტაჟო   შენობის ფართი -13,101 მ2. 

სადემონტაჟო  შენობის  სიმაღლე - H=3m.                

1.6.  teritoriaze  sainJinro komunikaciebis – wyalsadeni- 

kanalizaciisა და   dabali Zabvis eleqtrokabelebis 



qselebia.   demontaJis    dawyebamde   SesaZlebelia   maTi  
CaWra;  an saWiroebis SemTxvevaSi gadalageba   
saeqsploatacio  organizaciebis meTvalyureobis qveS 
dadgenili normatiuli da kanonmdeblobiTi pirobebis 
gaTvaliswinebiT. 

1.7. samuSaoTa mwarmoebelma ganuxrelad unda 

ixelmZRvanelos damtkicebuli saproeqto dokumentaciiT.   

sademontaJo  an sxva saproeqto gadawyvetilebebSi 

cvlilebebis TviTneburi Setana avtorebTan SeTanxmebis   

gareSe dauSvebelia, rac unda moxdes dadgenili wesiT 

Sesabamisi xelmowerebiT avtorebisa da proeqtis mTavari 

arqiteqtoris mxridan. 

2.   demontaJisa da gasufTavebis  xangrZlivobis   dadgena 

2.1. დემონტაჟის ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების 

ცალკეული პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ sn. da w. 

1.04.03-83 ,,mSeneblobis xangrZlivobis normebi da 

maragnakeTi“,   aRniSnuli normebis gaTvaliswinebiT,  aseve 

sademontaJo შენობის      მონაცემების გათვალისწინებით 

დემონტაჟის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 4 თვის ანუ  16კვირის  

ხანგრძლივობით. 

2.2.  kalendarul  gegmaze obieqtis  demontaJis   

SemoTavazebuli  Tanmimdevroba rekomendebuli  xasiaTisaa.  

misi  koreqtireba  SesaZlebelia samuSaoTa warmarTvis 

procesSi damkveTis interesebis gaTvaliswinebiT da 

demontaJis  procesSi aRmoCenili SesaZleblobebiT. 

2.3. obieqtis  demontaJis  dasruleba gegmiur vadebSi 
savsebiT SesaZlebelia uwyveti finansirebis pirobebSi, 

rasac xeli unda Seuwyos mSeneblobis  რაიონის  klimaturma 
pirobebmac, agreTve samSeneblo organizaciis mZlavrma 
sawarmoo bazam. 

 



3. დემონტაჟისა და ტერიტორიის გასუფთავების განხორციელების 

ტექნოლოგიური ნორმალი  

3.1.   kalendaruli gegmiT gaTvaliswinebuli finansuri 
uzrunvelyofisa da  SesaZleblobebis  safuZvelze unda  
moxdes  samuSaoTa  Tanamimdevrobis  gansazRvra. 

3.2.  demontaJis   ganxorcielebis gegmiuri xangrZlivoba 

4Tvea, samuSaoebi unda warimarTos kalendaruli gegmis 

mixedviT. (ix. mop-2) დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ზედა  

მხრიდან მიმდევრობითი მეთოდით, ზემოდან ქვევით.  

3.3 bolo TveSi ganxorcieldeba demontirebuli masalis 
saboloo gatana samSeneblo moednidan; obieqtisa da 
teritoriis gasufTaveba-momzadeba axali mSeneblobisaTvis. 

4.  demontaJis   sainJinro momzadeba da mSeneblobis 
warmarTvis calkeuli   etapebi 

4.1. Cvens mier Sedgenili mop-i iTvaliswinebs sn da 3.01-0I-85 
,,samSeneblo warmoebis organizacia”  moTxovnilebebs 
mSeneblobaze xanZarsawinaaRmdego da mSeneblobis usafrTxo 
warmoebis RonisZiebaTa dacviT.  

4.2. mSeneblobis organizaciis proeqtis damuSavebas 
safuZvlad daedo Semdegi monacemebi: 

- davaleba proeqtirebaze; 
- arsebuli situaciis amsaxveli fotomasala. 
- mSeneblobis raionis situaciuri gegma; 
- topografiuli gegma; 
- azomviTi naxazebi. 
- obieqtis naturaSi daTvaliereba. 

 4.3.  demontaJis organizaciis proeqti Sesrulebulia 
moqmedi samSeneblo normebis,   wesebisa  da  saxelmwifo 
standartebis  (maT Soris xanZarfeTqebadi usafrTxoebis)   
SesabamisobiT.  

4.4. miiRebs  Tu  ara  damkveTisagan  damtkicebul saproeqto 
dokumentacias,  sademontaJo  organizacia saWiroebis 
SemTxvevaSi amuSavebs samuSaoTa warmoebis proeqts. am 



proeqtis Sedgena unda xdebodes demontaJis  organizaciis 
proeqtSi  miRebuli  gadawyvetilebebis  SesabamisobiT da 

flobelobaSi arsebuli meqanizaciis baზis gaTvaliswinebiT.  

4.5. samuSaoTa  dawyeba daiSveba saproeqto dokumentaciis 

safuZvelze  q. Tbilisis municipalitetis meriis ssip. 

,,Tbilisis municipalitetis arqiteqturis samsaxuri”-dan 

saTanado  nebarTvis aRebis  Semdeg.   mosamzadebel periodSi  

unda moxdes: 

1. droebiTi Senobebis dayeneba; UdroebiT 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. 

2. დროებითი ღობის მოწყობა-ხის, ლითონის ფურცლების, ფანერის ან 

სხვა სახის მასალის გამოყენებით, სურვილის შემთხვევაში შეღებილი,  

ზედ საინფორმაციო ბანერით. saWiroebis SemTxvevaSi trotuaris 

damcavi gadaxurviT, dgarebis CabetonebiT gruntSi an da 

mobilur gadasatan konstruciebSi. sasurvelia mTlian 

sademontaJo  teritorias Camoefaros  farda - bade 

specialurad mowyobil xaraCoze, raTa ar moxdes mtveris 

gabneva mimdebare zonaSi. 

3. ვინაიდან სადემონტაჟო ობიექტი შიდა ეზოSი მდებარეობს, ამიტომ 

უნდა მოეწყოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები, ასევე ღამის 

პერიოდში განათება.  მაქსიმალურად უნდა იყოს ეზოს 

მაცხოვრებლები გაფრთხილებული სამუშაოების წარმოების შესახებ.  

4. 06/1 ობიექტის გვერდით არის რამდენიმე ხე, სასურველია 

სამუშაოების დაწყებამდე ხე მაქ. 2მ. სიმაღლეზე შეიფუთოს დამცავი 

ხის ფენილით (დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით) 



4. samSeneblo   moednis  uzrunvelyofa   droebiTi  wyliT 
da   energiiT arsebuli qselebidan,  aqtis Sedgena 
mosamzadebeli periodis   samuSaoebis    Sesaxeb. DA 

4.6. samSeneblo warmoebis uwyvetobisa da teqnologiurobis 
uzrunvelsayofad aucilebelia demontaJis  warmarTva 
cxrilSi CamonaTvali manqana-meqanizmebiT, instrumentebiTa 
da danadgarebiT.  

4.7. demontaJi unda ganxorcieldes   saavtoro da teqnikuri 
zedamxedvelobis qveS.   daxuruli samuSaoebis miReba 
avtorebis kontrolis  qveS  dadgenili  wesiT  
aucilebelia.   

 5. miTiTebebi  sademontaJo-gasasufTavebel   samuSaoebze. 

5.1. demontaJis   nebarTvebis aRebis Semdeg daiwyeba 
demontaJis samuSaoebis warmoeba (usafrTxoebis wesebis 
sruli dacviT Tanaxmad saqarTveloSi moqmedi “mSeneblobis 
usafrTxoebis wesebi” (damtkicebuli saqarTvelos 

mTavrobis   27.05.2014 #361 dagenilebiT;)”  da ,,sn da w 111-4-
80 usafrTxoebis teqnika mSeneblobaSi” da sxva normatul-
sakanonmdeblo dokumentebis miTiTebebis SesabamisobiT.)  

5.2. ganTavsdeba sademontaJo  sainformacio baneri, CaiWreba 

Senobis  arsebuli sainJinro qselebis   სხვა მიმდებარე  

qselebTan mierTebebi,   amasTan gawmendiTi samuSaoebis 

paralelurad yvela samuSao unda dainamos mtvris Tavidan 

acilebis mizniT.   droebiT saTavsebad (muSebis garderobi, 

saprarabo)  moewyoba droebiTi TavSesafari mimdebare 

teritoriaze wiTeli xazebis farglebSi Sida ezoSi. 

5.3. sademontaJo samuSaoebis ganxorcieleba unda moxdes  

zemodan qveviT da saTanado komisiis daswrebiT. samuSaoebis 

dros unda iyos gaTvaliswinebuli:  yvela konstruqciis 

droebiTi  gamagreba (xis droebiTi damWeri koWebiT da 

SeficvrebiT), muSebis saTanado instruqtaJi da  



uzrunvelyofa  specialuri tansacmliT da saTvaleebiT, 

(simaRleebze muSebis moZraoba-muSaobis SemTxvevaSi 

TiToeuli muSa unda iyos dabmuli spec. DdamWeri TokebiT 

vardnis Tavidan acilebis mizniT) aseve  yvela ადამიანს  unda 

aekrZalos konstruqciebis demontaJis dros mis qveS yofna 

an gavla); nagvis gatana specialuri  avtoamweebis da  

avtoTviTmcelebis saSualebiT.  aqtis Sedgena ZiriTadi 

periodis samuSaoebis Sesaxeb.  nagvis transportirebis  svla-

gezi  unda  SeTanxmdes  qalaqis  sagzao patrulTan.    

avariuli    situaciis    SemTxvevaSi    unda  moxdes  

samuSaoebis  SeCereba da  yvela sademontaJo  konstruqciebis  

gamagreba.  yvela saSiSi adgili  unda iyos SemoRobili   

saTanado ganaTebiT   Ramis saaTebSi.  

5.4. mosamzadebeli samuSaoebis (zemoT CamoTvlili) 

Sesrulebis Semdeg demontaJi moxdeba Semdegi 

TanmimdevrobiT Senobis erTi mxridan:  

5.4.1. teritoriaze demontaჟi unda daiwyos #07/1 შენობიდან;     

5.4.2. #07/1  შენობის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად: 

თავდაპირველად უნდა მოიხსნას კარ-ფანჯრები ღიობებთან ერთად, 

შემდეგ სხვადასხვა ლითონის კონსტრუქციები, შემდეგ უნდა მოიხსნას 

ხის სანივნივე სისტემაზე მოწყობილი თუნუქის გადახურვის ფენილი 

ქვეს არსებულ ხის მასალასთან ერთად, ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს 

თეთრი აგურითა და ნაწილობრივ ბლოკით შევსებული კედლების 

დაშლა ზემოდან ქვევით,  როდესაც  სრულად გაშიშვლდება 

მონოლითური რკინაბეტონის კარკასი შევსებებისაგან,   დაიწყება მისი 

დემონტაჟი ხელის საბურღი და ქვასამტვრევი მექანიზმებით ე.წ. 



პერფორატორებით.  ბოლოს მოიხსნება რკინაბეტონის საძირკვლები და 

იატაკის ფილა.  

5.4.3. 07/1 შენობის დემონტაჟის შემდეგ განხორციელდება 06/1 შენობის 

დემონტაჟი შემდეგნაირად: მოიხსნება ლითონის კარ-ფანჯრები, შემდეგ  

მოიხსნება ბლოკით შევსებული კედლები.   შემდეგ მოიხსნება ბრტყელი 

სახურავის საიზოლაციო ფენილი  და   გაშიშვლდება ანაკრებ 

გადახურვის ფილებამდე, ამის შემდეგ  თითოეულ  ანაკრებ 

კონსტრუქციას   მოეხსნება ირგვლივ შევსებული ბეტონი,  შემდეგ 

მიმდევრობით გაშიშვლებულ ფილას  უნდა ჩაებას ე.წ. თოკი (მყარი 

ტროსები), გამოებას ამწეზე, შემდეგ მოხდეს ლითონის გადაბმის 

ადგილების ჩაჭრა, ხოლო ჩაჭრილ-დაბმული კონსტრუქცია ამწისვე 

საშუალებით განთავსებულ უნდა იქნას ავტოთვთმცლელზე.  

anakrebi konstruqcebis moxsnis periodSi maT qveS muSa-

mosamsaxureTa moZraoba sastikad akrZalulia, გადახურვის 

ანაკრები ფილების  შემთხვევაში sasurvelia mosaxsneli 

gadaxurvis filebis qveS moewyos xis damWeri saxaraCo 

sistema (gauTvaliswinebeli vardna rom acilebul iqnas 

Tavidan). gadaxurvis anakrebi filebis moxsnis Semdeg 

daiwyeba svetebis demontaJi, შემდეგ საძირკვლების და იატაკის 

კონსტრუქციების, თუკი შენობის კარკასის გაშიშვლების შემდეგ 

აღმოჩნდება (კედლები)მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციები, 

ისინიც დემონტირდება ანაკრები კონსტრუქციების მსგავსად, კერძოდ 

ფრაგმენტულად გაშიშვლდება ორ ადგილში ბეტონი, დაჭერილ იქნება 

ამწით მოსახსნელი ფრაგმენტული კონსტრუქცია და ამის შემდეგ 



ჩაიჭრება მონოლითის არმირება, ხოლო ჩაჭრილი ფრაგმენტული 

კონსტრუქცია განთავსდება ამწის საშუალებით ავტოთვიტმცლელზე.   

    ყველა დემონტირებული კონსტრუქცია მოხსნის პარალელურად 

განთავსდება ავტოთვითმცლელზე და მაშინვე გატანილ იქნება 

ტერიტორიიდან.  

demontaJis dasrulebis Semdeg unda ganxorcieldes yvela 

konstruqciisa da zedmeti nagvis gatana obieqtidan da 

teritoria unda mosufTavdes.  

demontaJi უnda ganxorcieldes inJiner-specialistis 

meTvalyureobis qveS. 

kategoriulad unda aikrZalos muSa-mosamsaxureTa moZraoba 

sademontaJo konstruqciebis qveS. 

5.5.samSeneblo nagvis gatana moxdeba avtoTviTmclelebiT.     

5.6.samSeneblo warmoebis uwyvetobisa da teqnologiurobis 

uzrunvelsayofad aucilebelia mSeneblobis warmarTva 

cxrilSi CamoTvlili  manqana-meqanizmebiT, instrumentebiTa 

da danadgarebiT.  samuSaoebi unda Sesruldes sn da w III-15-

80-iT gaTvaliswinebuli moTxovnebis sruli dacviT. 

 

 

 

 

 



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: 

# dasaxeleba marka 
raoden. 

cal 
  1 2 3 4 
1. TviTmcveli, Zariani da 

specavtotransporti samSeneblo 

nagvis gasazidad teritoriidan (ე.წ. 

სამხიდიანი) 

sxvadasxva 
3 

 

2 ექსკავატორი  დემონტირებული მასალის 

გადასაადგილებლად 
HIUNDAI 2 

3 saavtomobilo Aavtoamwe (Tanamedrove 
axali sxvadasxva markis) სხვადასხვა 2 

4 ხელის სანგრევი ჩაქუჩები cali 20 

5 liTonis eleqtromWrelebi 
(“bargalkebi” “perforatorebi”) 

kompleqti 10 

6 ე.წ. „ბობკატი“ ცალი 2 

7 sademontaJo  instrumentebi kompleqti     30 

8 pnevmaturi instrumenti: saburRi  
da sxva 

kompleqti     10 

9 sxvadasxva daniSnulebis xelis 
mowyobiloba-instrumentebi: 
niCbebi, barebi, lomebi, weraqvebi 
da sxva 

kompleqti     40 

6.2. rekomendebuli manqana-danadgarebi da instrument-
mowyobilobebi  SesaZloa Seicvalos analogiuriT an ufro 
TanamedroveTi. 

 

 



7. mSeneblobaze Sromisa da eleqtrousafrTxoebis 
wesebis dacva 

momuSaveTa Sromis usafrTxoebis RonisZiebebi sademontaJo  
samuSaoTa warmoebis yvela etapze unda iyos daculi 
Tanaxmad 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. maTgan yuradReba 
maxvildeba Semdegze:     

7.1.  samuSao adgilebi muSaobis pirobebisa da 
teqnologiurobis gaTvaliswinebiT uzrunvelyofil unda 
iyos koleqtiuri dacvisa da signalizaciis saSualebebiT.  

7.2. zedmeti nagvis da gruntis  datvirTva 
avtoTviTmclelebze unda warmoebdes gverdidan an ukana 

mხridan. 

7.3. moxsnili  Rirebuli detalebis, konstruqciebis   da 
nakeTobebis dasawyobeba unda moxdes maTze teqnologiuri 
moTxovnilebebis pirobaTa gaTvaliswinebiT; amave dros 
isini unda daewyos mosworebul adgilze, rom maTi 
mocurebac ar moxdes.  

7.4.  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.  

7.5.  sademontaJo  mowyobilebaTa CarTva (sawevelebi, 

sxvadasxva eleqtro aparatebi da sxva) მიმდებარე  
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.  

7.6.  eleqtrosawevelas da sxva manqana meqanizmebis muSaobis 
perodSi mis qveS an siaxloves ucxo da samSeneblo 



operaciebSi dausaqmebel pirTa yofna akrZalulia. ucxo 
pirTa,  agreTve samSeneblo operaciebSi dausaqmebel muSa-
mosamsaxureTa  yofna samSeneblo moedanze da mis 

siaxloves saxifaTo zonaSi dauSvebelia. მექანიზმების   
muSaobis dros moSorebiT dgeba mesignale da awesrigebs  
rogorc fexmavalTa, aseve  avtotransportis moZraobas. 

7.7.  samuSaoTa uwyvetobisa da teqnologiurobis 
uzrunvelsayofad aucilebelia mSeneblobis aRWurva 
cxrilSi CamoTvlili    manqana-meqanizmebiT,  
instrumentebiTa da danadgar-samarjvebiT. 

8. ekologia da bunebis dacvis sakiTxebi 

8.1. demontaJis  procesSi aucilebelia ganxorcieldes 
specialuri RonisZiebebi mimdebare  teritoriis 
damtverianebis Tavidan asacileblad.  

8.2.  demontaJis  samuSaoebis Sesrulebis periodSi fasadebs 
saWiroa Camoefaros farda, raTa am SemTxvevaSic ar moxdes 
mtvris gabneva selitebul zonaSi.  

8.3. dauSvebelia arsebul sakanalizacio WebSi beton da 
xsnarmilsadenebis Carecxva an maTi danagvianeba samSeneblo 
narCenebiT.  

8.4. garemos dacvis samsaxuridan nebarTvis gareSe 
mSeneblobis zonaSi ikrZaleba mravalwliani xeebis da 
nargavebis moWra-ganadgureba. 

8.4. zemoT  miTiTebuli  debulebebidan  gamomdinare 
mSenebloba unda ganxorcieldes bunebis dacviTi da haeris 
gabinZurebis sawinaaRmdego RonisZiebebis dacviT momqmedi 
sakanonmdeblo aqtebisa da normatuli dokumentebis 
SesabamisobiT. A   

9. mop-is SedgenisaTvis normatuli baza 

9.1. sn da w 3. 0.1 0.1-85 ,,samSeneblo warmoebis organizacia”. 

9.2. sn da w 1. 0.4 0.3-85 ,,mSeneblobis xangrZlivobis normebi  

  sacxovrebeli saxlebi mSeneblobaze”. 



9.3. mSeneblobis  organizaciis  proeqtis Sedgenis etaloni  

  saxreTis mTiani raionebisaTvis . 

9.4. krebuli-samaxsovro ,,samSeneblo warmoebis  normebi da   
wesebi ,,amonakrebi  momqmedi  samSeneblo normebidan da 
wesebidan“, urbanizaciisa da  mSeneblobis saministros   
gamocema, Tbilisi, 1987 weli  qarTul enaze.   9.5. sn da w III 
- 4-80 ,,usafrTxoebis teqnika  mSeneblobaze”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

მოსამზადებელი სამუშაოები-მობილიზაცია,   ფარდების 
ჩამოფარება, დროებითი ღობის მოწყობა მანიშნებლებით  

და ა. შ.
1

2 07/1 ერთსართულიანი სადარაჟო ჯიხურის დემონტაჟი 4

3 06/1 ერთსართულიანი შენობის  დემონტაჟი 10

4
დემონტირებული მასალის და ნაგვის  და დატვირთვა 
ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე

14

5
მთლიანი ტერიტორიის მოსუფთავება და ობიექტის 
ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები

2

ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი  #34-ში  და ალ. ყაზბეგის #2-ში  (ნაკვ. ს.კ. 01.10.14.013.041) ტერიტორიაზე 
არსებული 06/1 და 07/1  შენობების დემონტაჟი და ტერიტორიის მოსუფთავება   

 3.  დემონტაჟი უნდა დაიწყოს დემონტაჟის ნებართვის აღების შემდეგ. 

 1. დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია A16 კვირის პერიოდში.                                                          mop-2

 2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგემა

# obieqtisa da samuSaoebis dasaxeleba
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თვეებისა და კვირეების რაოდენობა დემონტაჟის წარმოების მიხედვით
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36.186 m2

26.474 m2

12.211

8.486

12.039

9.147

2
2

1 1
73.551 m2

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34, gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi s/k 01.10.14.013.041

gegma 0.000 niSnulze  m1:100

               eqsplikacia

1.samrecxao boqsi  36.2 m2

2.sawyobi             26.5 m2

                         62.7 m2

furc.a.narsia

arqiteqtori

01/4direqtori

gegma 0.000 niSnulze  m. 1:100

g.gigauri

Sps "tiflis siTi

ji ai ji jgufi"
2020w.

1

2

4

5

1

3

5

a

g

d

a

g

e

b

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34,

 gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi

 s/k 01.10.14.013.041

1

2

Senobis farTi gare konturze



0.000 0.000 0.000

0.0000.000

3.110

2.600

3.110

2.8502.850

3.110

1.570

2.030

3.110

2.600
2.850

3.110 3.110

2.055 2.030 2.700 2.600

0.000

0.0000.000

3.110

2.850

2.850

2.600
2.850

3.110

2.850

3.110

1.830

0.830

2.030

1.570

2.600

2.055

2.700

furc.

Sps "tiflis siTi

ji ai ji jgufi"
2020w.

a.narsia

arqiteqtori

02/4direqtori

fasadi 1-5, fasadi a-e,

fasadi 5-1 da fasadi e-a  m. 1:100

g.gigauri

e a

a e

5 1

1 5

fasadi 1-4

m1:100

fasadi 5-1

m1:100

fasadi 4-1

m1:100

fasadi 1-5

m1:100

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34,

 gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi

 s/k 01.10.14.013.041

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34, gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi s/k 01.10.14.013.041

fasadi  m1:100



4.826 2.375 4.446 0.644 9.125

0.000 0.000 0.000 0.000

2.0850
3.110

2.850 2.055 2.700
1.830

0.8300.000

3.110

2.0552.030

1.570

3.110

2.700

0.000

1 5

Wrili 1-1

m1:100

2 e a

Wrili 2-2

m1:100

furc.

Sps "tiflis siTi

ji ai ji jgufi"
2020w.

a.narsia

arqiteqtori

03/4direqtori

Wrili 1-1  da  Wrili 2-2   m. 1:100

g.gigauri

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34,

 gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi

 s/k 01.10.14.013.041

d4

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34, gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 06/1 azomviTi naxazi s/k 01.10.14.013.041

gegma 0.000 niSnulze  m1:100



9.727 m2

13.109 m2

+2.400

+2.400

+2.400

+2.400

+0.000

+0.000

+0.000

+0.000

3.911

3.906

3.354

3.354

+2.400

+0.000

3

3

Senobis farTi gare konturze

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34, gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 07/1 azomviTi naxazi s/k 01.10.14.013.041

gegma 0.000 niSnulze  m1:100

               eqsplikacia

1.sayaraulo  9.7 m2

furc.a.narsia

arqiteqtori

04/4direqtori

gegma 0.000 niSnulze, fasadebi, Wrili 3-3

 m. 1:100

g.gigauri

Sps "tiflis siTi

ji ai ji jgufi"
2020w.

q.Tbilisi gamziri, gamsaxurdias N34,

 gamziri al.yazbegis  N2-Si,

mdebare Senoba nageboba 07/1 azomviTi naxazi

 s/k 01.10.14.013.041
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2

1

2

b

a

b

a

21

b 1a 2

ab

fasadi a-b

m1:100

gegma 0.000 niSnulze

m1:100

fasadi 2-1

m1:100

fasadi b-a

m1:100

fasadi 1-2

m1:100

1

ab

Wrili 3-3

m1:100
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