
Tbilisi 2021

 sofeli wavkisi, Ceronis dasaxlebisTvis satumbo

sadguris da wyalsadenis qselis mowyoba

Sps "jorjian uoTer end faueri"
teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis departamenti

 saproeqto samsaxuri

muSa proeqti (mp)stadia

dakveTa #
IN 20-0415435
IN 20-0409438
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naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

5

Tebervali

2021

 sofeli wavkisi, Ceronis

dasaxlebisTvis satumbo

sadguris da wyalsadenis

qselis mowyoba

IN 20-0415435
IN 20-0409438

mTawminda-krwanisis

biznescentri

naxazebis uwyisi

nax-1-

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

n a x a z e b i s   u w y i s i

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

naxazebis uwyisi #22. nax-2

3. nax-3

 saerTo monacemebi

saproeqto areali

satumbo sadguris Senobis ganTavsebis areali

koordinatebSi

ganmartebiTi baraTi

4.

nax-5

1. satumbo sadguris teqnologiuri nawili

1. teq-1
gen-gegma satumbo sadguris Senobis da wyalsadenis

qselis dataniT

2. teq-2satumbo sadguris gegma

3. teq-3satumbo sadguris Wrili 1-1

4. teq-4satumbo sadguris Wrili 2-2

5. teq-5saproeqto wyalsadenis Wa #1

6. teq-6saproeqto wyalsadenis Wa #2

7. teq-7
saproeqto wyalsadenis Wa #3; wyalsadenis qselis grZivi

profili; wyalsadenis miwis Txrilis ganivi kveTi

2. wyalsadenis qselis mowyoba

1. w-1 situaciuri gegma

gegma arsebuli da saproeqto qselebis dataniT #12. w-2

gegma arsebuli da saproeqto qselebis dataniT #23. w-3

saproeqto wyalsadenis Wa #4 da #54. w-4

saproeqto wyalmzomis Wa; wyalsadenis miwis Txrilis

ganivi kveTi
5. w-5

miwisqveda saxanZro hidranti6. w-6

7. w-7

8. w-8

wyalsadenis tipiuri Wa; mrgvali Webis konstruqciuli

elementebis (saZirkvlis, rgolebis da filebis) gadabmis

kvanZi

Wis qvabulis gamagrebis kvanZi

3. eleqtroteqnikuri nawili

1.

el-1saerTo monacemebi

2. el-2
0.4kv. tumbo-agregatis  el. mierTebis saangariSo

sqema da specifikacia

3. el-3
0.4kv. tumboagregatebis da sxva el. danadgarebis

elmomaragebis qselis gegma

4. el-4satumbos Senonis ganaTebis  gegma

5. el-5
satumbos SenobaSi ganTavsebuli el.danadgarebis

damiwebis konturis  gegma

6. el-6
gen-gegma saproeqto satumbo sadguris Robis

perimetrze ganaTeba

7. el-7
ganaTebis liTonis sayrdeni, masalebis da

mowyobilobebis  CamonaTvali

4. avtomatikis nawili

1.

avt-1saerTo monacemebi

2. avt-2Zalovani principialuri sqema

3. avt-3
wyalsadenis milze urdulebis da gadamRvreli

tumboagregatis marTvis principialuri sqema

4. avt-4
wyalsadenis milze urdulebis da gadamRvreli

tumboagregatis marTvis principialuri sqema

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

1. as-1naxazebis uwyisi da mokle ganmartebiTi baraTi

5. arqiteqturul-samSeneblo nawili

2. as-2situaciuri gegma

3. as-3
gen-gegma saproeqto satumbo sadguris, wyalsadenis qselis,

koordinatebis da sakadastro konturebis dataniT

4. as-4
gengegma saproeqto satumbo sadguris - wiTel xazebTanEL (gzis

SuaxazTan) mimarTebaSi

5. as-5fasadi 2-1 simaRlis gansazRvris gegma

6. as-6gegma ±0.000 niSnulze

7. as-7gegma -3.65 niSnulze

8. as-8Wrili 1-1

9. as-9Wrili 2-2; kibis da aivnis moajirebis masalaTa uwyisi

10. as-10fasadebi b-a da fasadebi 1-2

11. as-11fasadebi a-b da fasadebi 2-1

12. as-12kedlis gare zedapirze XPS damaTboblis mowyobis kvanZi

13. as-13rkinis orfrTiani karebi masalaTa uwyisi

14. as-14saxuravis kvanZebi: kvanZi `b~ da kvanZi `g~

15. as-15saxuravis da sarinelis gegma

16. as-16samuSaoTa moculobebi #1

17. as-17samuSaoTa moculobebi #2

6. SemoRobvis proeqti

1. as-1naxazebis uwyisi da mokle ganmartebiTi baraTi

2. as-2situaciuri gegma

3. as-3teritoriis sakadastro konturi

4. as-4teritoriis dakvalvis gegma

5. as-5saproeqto Robis ganSlebi #1

6. as-6saproeqto Robis ganSlebi #2

7. as-7Robis seqciis muSa naxazi daxril reliefze

8. as-8WiSkari kutikariT

9. as-9
cokolis zeda natos tipis Robis  da WiSkaris kutikariT

mowyobis samuSaoTa moculobebi

1. nax-1naxazebis uwyisi #1

5.

nax-4



s a e r T o   m i T i T e b e b i

1. samuSaoebis dawyebamde dazustebul iqnas trasebis gaswvriv

sainJinro komunikaciebis arseboba.

2. winamdebare proeqti Sesrulebulia gare

wyalmomarageba-kanalizaciis qselis CНИП 2.04.02-84 da CНИП

2.04.03-85 miTiTebebis Tanaxmad.

3. samuSaoTa warmoebis zedamxedveloba da miReba-Cabareba

ganxorcieldes CНИП 3.05.04-85  mixedviT.

4. obieqtis saproeqto CarTvebi arsebul qselebTan dazustebuli

da SeTanxmebuli iqnas S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"-s

raionis wyalsadeY-kanalizaciis qselebis saeqsploatacio

samsaxurebTan.

5. miwis samuSaoebis warmoebisas aucilebelia geologis

zedamxedveloba.

6. samontaJo samuSaoebis warmoeba ganxorcieldes milis

mwarmoebeli firmis teqnikuri miTiTebebis mixedviT.

7. samuSaoebis dasrulebis Semdeg milsadenebi gamoicados

dawesebuli normebis Tanaxmad.

naxazi

masStabi furceli #

A3 m.p.

furclebi

formati stadia

Semsrulebeli

S.p.s. "jorjian uoTer end faueri"

teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

T. salia

m. modebaZe

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

e. gvaramaZe

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

e. gvaramaZe

Tbilisi, medea (mzia) juRelis q #10

5

Tebervali

2021

 sofeli wavkisi, Ceronis

dasaxlebisTvis satumbo

sadguris da wyalsadenis

qselis mowyoba

IN 20-0415435
IN 20-0409438

mTawminda-krwanisis

biznescentri

naxazebis uwyisi

nax-2-

1. saerTo monacemebi ix.

ganmartebiT baraTSi.

2. Txrilis gaTxrisas da

samontaJo samuSaoebis

warmoebisas daculi iqnas

usafrTxoebis wesebi.

1. sk-1

2.

3.

4.

5.

sk-2

sk-3

sk-4

sk-5

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1000 mm
(armireba); specifikacia

Wis anakrebi rkinabetonis rgoli D=D=1000 mm H= D=900 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D= D=1000 mm

6. sk-6

7. sk-7

8. sk-8

9. sk-9

10. sk-10

11. sk-11

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1500 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1500 mm
(armireba)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=1500 mm

specifikacia

Wis anakrebi rkinabetonis rgoli D=D=1500 mm H= D=900 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D= D=1500 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D= D=1500 mm; specifikacia

naxazebis uwyisi

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=D=2000 mm

(sayalibe naxazi)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D= D=2000 mm
(armireba)

Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila D=2000 mm

specifikacia

Wis anakrebi rkinabetonis rgoli D= D=2000 mm H= D=900 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D= D=2000 mm

Wis anakrebi rkinabetonis Ziri D=2000 mm; specifikacia

12.

sk-12

13.

14.

15.

16.

sk-13

sk-14

sk-15

sk-16

17. sk-17

anakrebi rkinabetonis wyalmzomis Wa18. sk-18

wyalmzomis Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila

(sayalibe naxazi)
19. sk-19

wyalmzomis Wis anakrebi rkinabetonis gadaxurvis fila

(armireba)
20. sk-20

9. saproeqto Webis konstruqciuli nawili

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

1. sk-1

2.

3.

4.

5.

sk-2

sk-3

sk-4

sk-5

samSeneblo qvabulis gegma

samSeneblo qvabulis Wrilebi 1-1, 2-2

monoliTuri saZirkvlis fila

tombos  monoliTuri sayrdenebi

6. sk-6monoliTuri kedlebi

zogadi miTiTebebi; naxazebis CamonaTvali

7. satumbo sadguris Senobis konstruqciuli nawili

naxazis dasaxeleba
furceli

#
#

1. sk-1

2.

3.

4.

5.

sk-2

sk-3

sk-4

sk-5

monoliTuri Robis gegma

Robe #5, #6

Robe #7, #8

kveTi 1-1, Cd-1, kveTi 2-2

6. sk-6Robis specifikacia

saerTo monacemebi

8. SemoRobvis konstruqciuli nawili

7. sk-7
monoliTuri svetebis gegma -4.15, 3.65 da 0.00

niSnulebze. monoliTuri svetebi svm 1 da svm 2.

8. sk-8
monoliTuri sveti svm 3.  monoliTuri svetebis

specifikacia

9. sk-9
monoliTuri koWebis gegma 0.00 niSnulze. monoliTuri

koWebi km 1, km 1-1.

10. sk-10monoliTuri koWebi km 2, km 2-1.

11. sk-11monoliTuri koWebi 0.00 niSnulze, specifikacia

12. sk-12monoliTuri koWebi  +4.15 niSnulze

13. sk-13monoliTuri fila 0.00 niSnulze

14. sk-14monoliTuri fila +4.15 niSnulze

15. sk-15monoliTuri zRudarebi

16. sk-16liTonis kibe

17. sk-17telferis dasakidi liTonis koWis gegma +3.80 niSnulze.

Cd 1

18. sk-18masalebis amokreba

1. as-1

2. as-2satumbo sadguris Senobis fotomontaJi

Robis da gare ganaTebis svetebis fotomontaJi

10. satumbo sadguris Senobis da Robis vizualizacia



მოკლე განმარტებითი ბარათი

შესავალი -მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში,  სოფელ წავკისში, ჩერონის დასახლების სატუმბო სადგურის და წყალსადენის  ქსელის მოწყობის პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს ''ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაუერი''-ს ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის საპროექტო სამსახურის უფროსი სპეციალისტის ელენე გვარამაძის მიერ. პროექტი
მომზადებულია მთაწმინდა-კრწანისის ბიზნესცენტრის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების და ჰიდრომოდელირების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად,
რომელიც ითვალისწინებს  სოფელ წავკისში ჩერონის დასახლებისთვის სატუმბო სადგურის და  წყალსადენის  ქსელის მოწყობას, ვინაიდან წავკისის რეზერვუარიდან ტაბახმელას
რეზერვუარში მიმავალი არსებული პოლიეთილენის d=355 მმ ქსელი, მასში არსებული დაბალი წნევის გამო ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას.
სატუმბო სადგური
 სატუმბო სადგური წარმოადგენს ორ სინათლიან შენობას 5.5X2.8X7.65 მ (შიდა ზომები), რომლის სარდაფის სართული მთლიანად გრუნტშია მოთავსებული. სარდაფის სართულის
-3,65 ნიშნულზე განთავსება გამოიწვია არსებულ პოლიეთილენის  d=355 მმ მილში დაბალმა წნევამ 0.5 ატმ, რომელზეც უნდა მოხდეს შემწოვი მილის დაერთება. სატუმბო სადგურის
შენობაში დამონტაჟდება საპროექტო ტუმბო აგრეგატი წარმადობით  Q =28.8 მ³/სთ, H=50 მ, N=6.77 კვტ. ტუმბო აგრეგატის მონაცემები აღებულია ჰიდრომოდელირების სამსახურის
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად. ტუმბო აგრეგატი შედგება ვერტიკალური ტიპის 5 ცალი ტუმბოსგან, აქედან 4 მუშა, 1 სათადარიგო. ტუმბო აგრეგატი
გათვალისწინებულია სრული კომპლექტაციით და ავტომატური მართვის კარადით. თითოეული ტუმბო დაკომპლექტებულია სათანადო ურდულით და უკუსარქველით, გარდა ამისა
შემწოვ და დამწნეხ მილზე უნდა მოეწყოს ვიბრაციის ჩამხშობი კომპენსატორები, საერთო ურდულები, შემწოვ მილზე გათვალისწინებულია ელექტრო მართვადი ურდული,
ავტომატიზირებული შესაბამისი დონმზომის გამოყენებით, შენობის დატბორვის თავიდან აცილების მიზნით. შემწოვ მილზე ეწყობა ფილტრი, ხოლო დამწნეხ მილზე უკუსარქველი.
ტუმბოების ჩართვა-გამორთვა მოხდება ავტომატურად, მომსახურე პერსონალის ჩაურევლად, წყალზე მოთხოვნილების შესაბამისად.
შენობის ძირში მოწყობილ თანაორმოში ზომით 0.8X0.8X0.5 მ გათვალისწინებულია დაღვრილი წყლის გადამქაჩი ავტომატური ტუმბოს Q =10 მ³/სთ, H=8 მ, N=0.5 კვტ. მოწყობა
(ტივტივა დონმზომით) შენობის დატბორვის თავიდან აცილების მიზნით, ასევე ტუმბოს მწობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში თანაორმოს ძირიდან 0.25 მ სიმაღლეზე
გათვალისწინებულია ფოლადის d=114/4 მმ მილის მოწყობაც, რომელიც მიმართულია ქანობით დამცლელი ჭისკენ (წყალსადენის ჭა #2) დამცლელი მილის ბოლოში
გათვალისწინებულია უკუსარქველის (დისკისებური) მოწყობა. დამწნეხი ქსელის დამცლელი კვანძი ეწყობა წყალსადენის ჭა #1-ში, ქსელის დამცლელი დ=63 მმ მილი სანიაღვრე
ქსელის მოწყობამდე ჩართულია წყალსადენის ჭა #3-ში (დამცლელი ჭა).
სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე (შენობამდე) ეწყობა მილები: პოლიეთილენის დამწნეხი მილი PE100 SDR11 PN16 d=160 მმ სიგრძით 3 მ; ფოლადის დამწნეხი მილი d=114/4.5 მმ
სიგრძით 1.5 მ, პოლიეთილენის შემწოვი მილი PE100 SDR11 PN16 d=355 მმ სიგრძით 18 მ; გადამღვრელი მილები: პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN16 d=63 მმ სიგრძით 4 მ,
პოლიპროპილენის მილი d=40 მმ სიგრძით 2 მ და ფოლადის მილი d=114/4.5 მმ სიგრძით 2 მ.
 სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ქსელის საერთო სიგრძე (შენობამდე) შეადგენს 30.5 მეტრს.

სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს 2 ცალი საპროექტო D=1500 მმ (B25, M350) წყალსადენის ჭა და 1 ცალი საპროექტო D=2000 მმ (B25, M350) ჭა. რკ/ბეტონის ჭების
კონსტრუქციული ნახაზი იხილეთ პროექტის კონსტრუციული ნაწილში.
წყალსადენის ქსელის მოწყობა
არსებული მდგომარეობა:

 არსებული ტრასა -ზემოთ აღნიშნულ ქუჩაზე წყალსადენის  ქსელი მოწყობილია გრუნტიანი საფარის ქვეშ.
 არსებული ქსელის დეტალური ინფორმაცია -არსებული პოლიეთილენის d=355 მმ  ქსელის საშუალო სიღმეა 1.0 მ, არსებულ ქსელში მიერთების ადგილზე  მუშა წნევა არის 0.5 ატმ.

არსებულ ქსელზე უნდა განხორციელდეს სატუმბო სადგურის შემწოვი d=355 მმ ქსელის მოწყობა.

    გრუნტი აღებულია III, V, VI და VII (იხ. გეოლოგიური დასკვნა).

 კვლევითი სამუშაოები - მთაწმინდა-კრწანისის ბიზნესცენტრის, ჰიდრომოდელირების სამსახურის და ტოპო გეოდეზიური სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად მოხდა ადგილზე
გასვლა და არსებული სიტუაციის შესწავლა. წავკისის რეზერვუარიდან ტაბახმელას რეზერვუარში მიმავალი არსებული პოლიეთილენის d=355 მმ მილი დაბალი წნევის გამო ვერ
უზრუნველყოფს ჩერონის დასახლების წყლით უზრუნველყოფას, საჭირო გახდა სატუმბო სადგურის მოწყობა.

საპროექტო გადაწყვეტილებები:
    საპროექტო ქსელი -  ქსელის მოწყობა ითვალისწინებს  პოლიეთილენის მილების შეძენას და მონტაჟს გარეცხვითა და გამოცდით: პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN16 d=160 მმ

სიგრძით 202 მ; პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN16 d=90 მმ სიგრძით 107.5 მ;პოლიეთილენის მილი PE100 SDR11 PN16 d=63 მმ სიგრძით 69 მ და პოლიეთილენის მილი PE100
SDR11 PN16 d=25 მმ სიგრძით 15 მ.

საპროექტო ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს (მაგისტრალები და განშტოებები) 393.5 მეტრს.
►

ტრანშეის მოწყობის სამუშაოები - საპროექტო  ქსელის მოწყობა, შესაბამისი დიამეტრის და ჩაღრმავებების მიხედვით იხ. (ტექ.-7, წ-5). ქსელის ჩაღრმავება h ≥1,7 მ.-ს შემთხვევაში
საჭიროა თხრილის და ტრანშეის კედლების გამაგრება.
►

 საპროექტო ინფრასტრუქტურული აქტივები - საპროექტო ქსელზე უნდა მოეწყოს 2 ცალი საპროექტო  D=1000 მმ (B25, M350) წყალსადენის ჭა, 1 ცალი სახანძრო ჰიდრანტი და 4
ცალი ოთხკუთხა წყალმზომის ჭა 1,0x0,65x0,7 მ (B25, M350). რკ/ბეტონის ჭების კონსტრუქციული ნახაზი იხილეთ პროექტის კონსტრუციული ნაწილში.
 საპროექტო ქსელის მოწყობა - საპროექტო ტრანშეაში მილები უნდა მოეწყოს ქვიშის ბალიშებს შორის (2-5 მმ ფრაქცია), მილის ქვეშ 15 სმ, მილს ზემოდან 30 სმ. შემდეგ თხრილის
შევსება ხდება ქვიშა-ხრეშოვანი საფარით (არ უნდა იქნას გამოყენებული 80 მმ-ზე ზევით ფრაქცია-15%). ღორღის საფარი უნდა მოეწყოს 0-40 მმ ფრაქციით.
საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება -  საპროექტო ტრანშეის კომპაქტირება უნდა მოხდეს:  ქვიშის ფენისთვის მილის ქვემოთ 15 სმ, მილის ზემოთ 30 სმ (K=0.98-1.25) შევსებით,ხოლო
ქვიშა ხრეშოვანი საფარი (K=0.98-1.25) 30-30 სმ-იანი დაყოფით დაიტკეპნოს სატკეპნი დანადგარით. ტრანშეაში ქვიშა ხრეშოვანი ფენის ზემოთ მოსაწყობი  ფენა დამოკიდებულია
საპროექტო ტრასის  ტიპზე (ასფალტი, გრუნტიანი გზა, ბეტონი, ქვაფენილი და სხვა).
►

საპროექტო წყალსადენის ქსელის რეცხვა-დეზინფექცია - სავალდებულოა მოხდეს საპროექტო წყალსადენის ქსელის რეცხვა-დეზინფექციის ჩატარება გადაერთების
სამუშაოებამდე, რაც უნდა მოხდეს სპეციალიზირებული ჯგუფის თანდასწრებით.
►

საპროექტო ქსელის ჰიდროტესტირება - ჰიდროტესტირება უნდა მოხდეს ყველა დიამეტრის მაგისტრალურ ქსელზე.

           საპროექტო ქსელის გადაერტებითი სამუშაოები - საპროექტო პოლიეთილენის შემწოვი PE100 SDR11 PN16 d-355 მმ  ქსელის  შეჭრა უნდა მოხდეს არსებულ პოლიეთილენის d=355
მმ მილზე.  არსებული განშტოებების გადაერთების სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებელია რომ გადაერთების თითოეული წერტილი წინასწარ იყოს გამოჩენილი
სრულყოფილად და ხილული იყოს წყალსადენის არსებული ყველა განშტოებები და მომზადდეს ინფრასტრუქტურა გადაერთებისთვის, ასევე განხორციელდეს
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და სამონტაჟო მასალების მობილიზება გადაერთების ადგილზე. განშტოებები უნდა იყოს წინასწარ გაზომილი და მომზადებული
გადაერთებისათვის.  
    ► საპროექტო ქსელზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა - საპროექტო  მაგისტრალზე მილის თავიდან 20 სმ სიმაღლეზე ეწყობა სასიგნალო ლენტი.
 3.  საპროექტო ქსელზე სამუშაო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა:
► მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის და ტრანსპორტირების დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა

პერსონალის ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების ნორმები.
4.   დამატებითი საკითხები:

► არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე (უხილავი განშტოებები) მილის სიგრძე და მიწის სამუშაოები მოცულობათა უწყისში აღებულია მეტობით (5-10%).
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