ქ. თელავის რეგიონალური ჰაბი

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
მართვის გეგმა

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი

თბილისი, საქართველო
2017

ნაწილი A: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და მისი ადგილმდებარეობის შესახებ
ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული
ქვეყანა

საქართველო

პროექტის დასახელება

ქ. თელავის რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი

საპროექტო მოედანზე
გათვალისწინებული
ქმედებების დახასიათება

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის
პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს, ქალაქ თელავში რეგიონალური
ინოვაციების ჰაბის მოწყობას.

ჰაბი დაიკავებს ყოფილი სამედიცინო

დიპანსერის მთლიან შენობას.
პროექტით გათვალისწინებულია მისაღების, საერთო სამუშაო სივრცის - 28
სამუშაო ადგილზე, სათათბიროს - 8 ადგილზე, ბრეინშტორმინგის კუთხის 3-4 ადგილზე და ფაბრიკაციის ლაბორატორიის, კომპიუტერების ოთახის - 10
ადგილზე და სასწავლო

ოთახის - 15 ადგილზე მოწყობა. გარდა

ზემოაღნიშნულისა, დაგეგმარებულია 1 ოთახი საბრენდო გამოფენისთვის და
საოფისე ოთახი 3 სამუშაო ადგილზე. ასევე გამოყოფილია მცირე სივრცე
რეცეფციის მიმდებარედ, რომელიც აღიჭურვება საკონფერენციო მაგიდით 810 ადგილზე. ჰაბს მოემსახურება ორი საპირფარეშო, რომელთაგან ერთ-ერთი
ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.
ცენტრალურ

კიბესთან,

გამოყოფილია

ადგილი

ბაქან-ლიფტის

განსათავსებლად.
პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ სადემონტაჟო სამუშაოებს:
− 40 სმ სისქის აგურის კედლების დემონტაჟი - 1.85 მ2;
− 20 სმ სისქის აგურის ტიხრების დემონტაჟი - 124.50მ2;
− 10 სმ სისქის აგურის ტიხრების დემონტაჟი - 7.80მ2;
− ალუმინის ვიტრაჟების დემოტაჟი - 13,20 მ2;
− კერამიკული ფილების იატაკების დემონტაჟი- 6,70 მ2;
− იატაკების ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი - 90,00 მ2;
− ლამინირებული იატაკების დემონტაჟი-166,00 მ2;
− თაბაშირ-მუყაოს ჭერის დემონტაჟი-60,00 მ2;
სადემონტაჟო სამუშაოების შემდგომ ინტერიერის დიზაინი ითვალისწინებს:


არსებული კედლებისა და ტიხრების სხვადასხვა მასალებით მოპირკეთებას:
− თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა (ვიტრაჟების თავზე)-27,60 მ2
− 10 სმ სისქის ტიხრების მოწყობა, მცირე ზომის ბეტონის სატიხრე
ბლოკებით -15,00 მ2,
− კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით - 53,00 მ2,
− კედლების მოპირკეთება კაფელით- 44 მ2.



იატაკების მოწყობას:
− ლამინირებული პარკეტი - 167,00 მ2,
− კერამიკული ფილების იატაკების მოწყობა მზა მოჭიმვაზე -6,7 მ2,
− 30 მმ სისქის ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა-90,00 მ2

 ჭერების მოპირკეთებას:
− თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერების მოწყობა - 60,00 მ2,
 ღიობების შევსება:
−

ფოლადის ვიტრაჟების და ვიტრაჟული კარებების მოწყობა-16,16მ2

− მდფ-ის კარების მოწყობა -19,68 მ2 .
კედლები

და

საღებავით,

ჭერი

შეიღებება

სათავსებში

მაღალხარისხოვანი

გათვალისწინებულია

წყალ-ემულსიური

კედლების

გარკვეული

მონაკვეთების მოხატვა, ინოვაციების რეგიონალური ჰაბისთვის დადგენილი
სიმბოლიკის

გამოყენებით

გათვალისწინებით.

და

პროექტში

რეგიონალური

არსებული

ჰაბში

დამონტაჟდება

დიზაინის
ახალი

ელექტრომომარაგებისა და სუსტდენიანი ქსელები.
პროექტით

გათვალისწინებულია

ინოვაციების

ცენტრის

“ზამთარ-

ზაფხულის“ ტიპის სპლიტ-სისტემით უზრუნველყოფა, რომელიც იმუშავებს
ელექტროენერგიაზე.
ელექტრული ნაწილის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა ტიპის სანათები
ჭერზე, ასევე დაიკიდება კედლის სანათებიც, დაიქსელება ძალოვანი ქსელები,
მოთხოვნილი სიმძლავრეების შესაბამისად.
ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების თანახმად მოეწყობა:
-

სხვადასხვა ტიპის ნათურები ჭერზე;

-

დამონტაჟდება კედლის სანათები და

-

მოეწყობა

შიდა

ძალოვანი

ქსელი

მოთხოვნილი

ენერგიის

შესაბამისად.
სუსტდენიანი ქსელები მოიცავს : ინტერნეტ ქსელებს.
ინტერნეტ ქსელისთვის მოეწყობა, ქსელის როზეტები, ქსელის კომუტატორი,
რომელიც განთავსდება აპარატურის კარადაში.
ინსტიტუციური ორგანიზება
(მსოფლიო ბანკი)
განხორციელების ორგანიზება
(საქართველო)

ჯგუფის ხელმძღვანელი:
მაია ანჯელკოვიჩი;
სიდჰარტა რაჯა
განმახორციელებელი:
საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

უსაფრთხოების სპეციალისტები:
დარეჯან კაპანაძე, გარემოსდაცვა;
სოფია ვე ჯორჯიევა, სოციალური
სამუშაოების

სამუშაოების კონტრაქტორი:

ზედამხედველი:

TBD

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

ადგილის აღწერა
დაწესებულების დასახელება,
ვის საკუთრებასაც
წარმოადგენს შენობა, რომლის
რეაბილიტაციაც იგეგმება

თელავის მუნიციპალიტეტი.

დაწესებულების მისამართი და
მდებარეობა, რომლის
კუთვნილი შენობის
რეაბილიტაციაც ტარდება
ვინ ფლობს მიწას?
ვინ იყენებს მიწას
(ფორმალურად /
არაფორმალურად)?

საქართველო, ქ. თელავი, 2200, ერეკლე II გამზირი N16.
ელ-ფოსტა: : telavi.meria@gmail.com ; telavicityhall@gmail.com
ვებ-გვერდი: www.telavi-gov.ge
მიწის ნაკვეთი, რომელზეც მდებარეობს ყოფილი სამედიცინო დისპანსერი
რეგისტრირებულია, როგორც ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრება.
ქვე-პროექტის განხორციელება არ საჭიროებს კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწის გამოყენებას და კერძო საკუთრებაში არსებულ ან იჯარით აღებულ
სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, ასევე კერძო საკუთრებაზე ან ბიზნესებზე
დროებითი ან მუდმივი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ფიზიკური და ბუნებრივი
გარემოს აღწერა ტერიტორიის
ირგვლივ

სარეაბილიტაციო ობიექტი მდებარეობს თვითმმართველ ქალაქ თელავში,
რუსთაველის გამზ. #11.
საპროექტო ობიექტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის
რეგიონში, ცივ-გომბორის ქედის ფერდობზე. იქ მოხვედრა შესაძლებელია
თბილისი-საგარეჯო-ბაკურციხე-თელავი (მანძილი 150კმ) და თბილისიგომბორი-თელავი (მანძილი 88კმ) საავტომობილო გზების მეშვეობით.
ქალაქი მდებარეობს გომბორის ქედის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთი კალთის
ძირას

და ალაზნის

ვაკეზე.

მხარის ადმინისტრაციული

ზღვის

დონიდან

ცენტრია.

550-800მ.

მისთვის

ის კახეთის

დამახასიათებელია

ნესტიანი ჰავა, ზამთარი ცივია, ხოლო ზაფხული ცხელი. ნალექები 794 მმ
წელიწადში. საშუალო ტემპერატურა: ყველაზე ცივი თვის - იანვრის
განმავლობაში არის 0,5°C, ხოლო ივლისში არის 22,9°C . ქალაქი მდებარეობს
პანკისის ხეობის შესასვლელში. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 19,629 ათას
ადამიანს 2014 წლის მონაცემებით.
ქალაქში

ფუნქციონირებს

სამრეწველო

საწარმოები,

ჯანდაცვის,

განათლებისა და კულტურის დაწესებულებები.
ქ. თელავის ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის
საუკუნის 40-იან წლებშია
სამედიცინო

დისპანსერი.

აშენებული
2010

შენობაში, გასული

და ფუნქციონირებდა, როგორც

წელს

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, კერძოდ:

შენობას

მიშენდა ფასადი;

ჩაუტარდა
გამაგრდა

საძირკვლები; შეიცვალა სახურავის ფენილი; განახლდა საკომუნიკაციო
ქსელები; მოწესრიგდა ეზო და სხვ. ამჟამად ობიექტი მერიის ბალანსზეა და
არ გამოიყენება.
პროექტს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ექნება მნიშვნელოვანი
გრძელვადიანი დადებითი ზეგავლენა. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ისეთი უარყოფითი ზემოქმედება როგორიცაა: ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია,
გამონაბოლქვი; სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი სამშენებლო და
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, გაზრდილი სატრანსპორტო მოძრაობა, ფეხით
მოსიარულეთათვის საიტზე მისადგომობის დარღვევა და უსაფრთხოების
რისკების ზრდა, იქნება მოკლევადიანი და შემოიფარგლება სამშენებლო
მოედნით.
შენობა წარმოადგენს 1286მ2 ტერიტორიაზე განთავსებულ 2 სართულიან

შენობას, საერთო ფართობით - 484,80 მ2. რეგიონალური ჰაბის განთავსება
გათვალისწინებულია აღნიშნული შენობის მთელ ფართობზე.
შპს „სმმ“-ს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად საკვლევი
შენობა, ზომით 12.0მX24,0მ, ორ სართულიანი, სარდაფის სართულის გარეშე
მყოფი

ნაგებობაა,

რომელიც

ზოლოვან,

ყორეწყობის,

საძირკველზეა

(ჩაღრმავება 1,40მ; სიგანით 1,0მ.) აგებული. კედლები სისქით 0,80მ. აგურის
წყობისაა,

ხოლო

სართულშუა

გადახურვები

ხის

კონსტრუქციებითაა

მოწყობილი. შენობა დაფუძნებულია თიხნარულ-ხრეშოვან,
პროლუვიური გენეზისის
მიმდებარე

გრუნტებზე.

ტერიტორიაზე

რაიმე

ალუვიურ-

შენობის საძირკვლებზე
საშიში

და

საინჟინრო-გეოლოგიური

პროცესების კვალი არ აღინიშნება.
ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის
შენობის

(ნაკვ. საკ. კოდი №53.20.37.143)

საძირკვლები და მისი მიმდებარე ტერიტორია საინჟინრო-

გეოლოგიური
იმისათვის,

თვალსაზრისით

რომ

მომავალში

იმყოფება

მდგრად

გამოირიცხოს

მდგომარეობაში.

შენობის

მდგრადობაზე

უარყოფითი ზემოქმედებითი ფაქტორების განვითარება, აუცილებელია
პერიოდულად

(წელიწადში

ორჯერ)

გაიწმინდოს

საკომუნიკაციო

(სანიაღვრე) ქსელები რათა თავიდან იქნას აცილებული ატმოსფერული
ნალექების საძირკვლებში ჩადინება.
აღნიშნული შენობის გადახურვა და ფასადი არ საჭიროებს რეაბილიტაციას.
ამჟამად შენობა არ ფუნქციონირებს და პროექტი არ ითვალისწინებს შენობის
კონსტრუქციულ

ცვლილებებს

და

შემოიფარგლება

მხოლოდ

მოსაპირკეთებელი სამუშაოებით.
აქედან

გამომდინარე,

პროექტით

განსაზღვრული

ღონისძიებები

არ

გამოიწვევს რაიმე უარყოფით ზეგავლენას შენობის მდგომარეობაზე.
მასალების, კერძოდ
აგრეგატების, წყლის, ქვების
(ქვიშა-ხრეში) მოწოდების
წყარომდე მანძილი, და მათი
ადგილმდებარეობა

შენობის ელექტრომომარაგება და წყალმომარაგება ხორციელდება არსებული
ადგილობრივი ქსელებიდან.
ქვიშა-ხრეშის უახლოესი კარიერი მდებარეობს 7-8 კმ-ში
უახლოესი არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი მდებარეობს ქ. თელავში.
მანძილი საპროექტო მოედნიდან შეადგენს 10 კმ-ს.

კანონმდებლობა
ეროვნული და ადგილობრივი
კანონმდებლობა და
ნებართვები რომეიც ეხება
საპროექტო საქმიანობას

მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის თანახმად, ქვე-პროექტი
კლასიფიცირდა, როგორც B კატეგორიის პროექტი, რომელიც საჭიროებს
ბუნებრივ

და

სოციალურ

გარემოზე

ზემოქმედების

მართვის

გეგმის

მომზადებას.
ეროვნული
ეკოლოგიური

კანონმდებლობის

თანახმად

ექსპერტიზისადმი

პროექტი

დაქვემდებარებულ

არ

წარმოადგენს

საქმიანობას

და

შესაბამისად, არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას და გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვას. თუმცა, პროექტის განხორციელებისას:

I.

აუცილებელია შესრულებულ იქნას ამ დოკუმენტის ნაწილი C-თი
გათვალისწინებული შემამსუბუქებელი ღონისძიებები;

II.

სამშენებლო მასალები შეძენილი უნდა იქნეს ლიცენზირებული
მომწოდებლისაგან;

III.

კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ
თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა);

IV.

კონტრაქტორი

ვალდებულია

მოამზადოს ატმოსფერული

ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან გაფრქვეულ
მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის
კვანძისთვის და შეათანხმოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს აწარმოებს თავად (ნაცვლად
შეძენისა);
V.

იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად, წლის
განმავლობაში წარმოიქმნება 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან
1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან 120 კგ-ზე სახიფათო ნარჩენი,
კომპანია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად ვალდებულია:
•

დანიშნოს

გარემოსდაცვითი

მმართველი და

მის შესახებ

წარუდგინოს ინფორმაცია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს;
•

მოამზადოს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს წარუდგინოს

ნარჩენების ინვეტარიზაციის

ანგარიში;
•

მოამზადოს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს დასამტკიცებლად წარუდგინოს კომპანიის
ნარჩენების მართვის გეგმა.

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის (არსებობის შემთხვევაში),
სამშენებლო მასალების წარმოების გარემოზე ზემოქმედების ნებართვებისა
(არსებობის შემთხვევაში) და ბეტონის კვანძის ინვენტარიზაციის ტექნიკური
ანგარიშის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან
შეთანხმების, დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები თანდართული
იქნება გარემოს დაცვის მართვის გეგმაზე, კონტრაქტორის შერჩევის შემდეგ.
პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოებისას მოსალოდნელია მყარი
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა, ძირითადად სადემონტაჟო სამუშაოების
წარმოებისას, რომლის სავარაუდო მოცულობაა 36,00 მ3; ასევე სარემონტო
სამუშაოების

მიმდინარეობისას

მოსალოდნელია

სხვადასხვა

სახის

სამშენებლო (შესაფუთი მასალები, საღებავების კონტეინერები, სამშენებლო
მასალების ნარჩენები და სხვა.) და საყოფაცხოვრებო ნარჩენის წარმოქმნა.
შესაბამისად, ნარჩენების სამშენებლო მოედნიდან გატანისა და საბოლოო
განთავსების დამადასტურებელი დოკუმენტები თან დაერთვება დოკუმენტს
კონტრაქტორის შერჩევის შემდეგ.
დაცული უნდა იქნეს GOST და SNIP ნორმები.

საჯარო კონსულტაცია
როდის /სად
ჩატარდება/ჩატარდა საჯარო
კონსულტაცია

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა
გამოქვეყნდება ოფიციალურად, ინგლისურ და ქართულ ენებზე და ღია
იქნება საზოგადოებისთვის. მიბი ბენეფიციარ თემთან განხილვა მოხდება
სამუშაოების დაწყებამდე.
GITA შეიმუშავებს საჩივრების გადაჭრის მექანიზმს (GRM), რომელიც
განსაზღვრავს შესაბამის პროცედურებს, თუ როგორ მოხდება იმ ადამიანების
მხრიდან შემოსული საჩივრების /კორესპონდენციის განხილვა, რომელთაც
სჯერათ, რომ განიცდიან პროექტის მხრიდან გარკვეულ უარყოფით
ზემოქმედებას. მათ შორის, პროცედურებს საჩივრების/კორესპონდენციის
წარდგენის და სააგენტოს მხრიდან მათი გადაჭრის გზებისა და საშულებების
შესახებ. GRM- ის დეტალების განხილვა მოხდება ამავე საკონსულტაციო
შეხვედრაზე.

დანართები
დანართი 1: პროექტის ადგილმდებარეობა, საკადასტრო ინფორმაცია
დანართი 2: ფოტომასალა და რენდერები
დანართი 3: შენობის სტრუქტურული მდგრადობის შესახებ, ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა- რეკომენდაციები

ნაწილი B: უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია
გარემოზე/სოციალური ზემოქმედების სკრინინგი
აქტივობა/საკითხი

მოიცავს თუ არა
პროექტით
გათვალისწინებული

სტატუსი

ქმედებები

A.

შენობის რეაბილიტაცია

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. A ქვემოთ

B.

ახალი მშენებლობა

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. A ქვემოთ

C.

ინდივიდუალური ჩამდინარე წყლების

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. B ქვემოთ

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. C ქვემოთ

გამწმენდი სისტემა
D. ისტორიული შენობები და რაიონები

საქმიანობა

E.

მიწის შეძენა 1

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. D ქვემოთ

რომელიმეს შემდეგი

F.

სახიფათო ან ტოქსიკური მასალები 2

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. E ქვემოთ

ჩამონათვალიდან?

G. ზემოქმედება ტყეებზე და / ან დაცულ

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. F ქვემოთ

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. G ქვემოთ

[ ] დიახ [ ] არა

იხ. ნაწ. H ქვემოთ

ტერიტორიებზე
H. სამედიცინო ნარჩენების მართვა / მოპყრობა
I.

სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა
უსაფრთხოება

მიწის შეძენა მოიცავს ადამიანთა გადასახლებას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების ხელყოფას - ეს ეხება მიწებს,
რომელის შეძენა/გასხვისება ხდება და ამ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ადამიანებს რომლებიც ცხოვრობენ ან/და თვითნებურად სახლობენ ან/და აწარმოებენ
ბიზნესს (სავაჭრო ერთეულებს) მიწაზე რომლის გამოსყიდვაც იგეგმება
2
ტოქსიკური / სახიფაო მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: აზბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე გამხსნელები, ტყვიის საღებავის
მოშორება და ა.შ.
1

ნაწილი C: შემამსუბუქებელი ღონისძიებები
აქტივობა

0. ზოგადი პირობები

პარამეტრი

შეტყობინება და მუშა

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების საკონტროლო სია
(a) ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ მიწოდებულია ადგილობრივი სამშენებლო
და გარემოსდაცვითი საზედამხედველო ორგანოებისა და ადგილობრივი

ხელის უსაფრთხოება

მოსახლეობისათვის;
(b) დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება მოხდა
შეტყობინების სათანადო საშუალებების გამოყენების გზით, მედია საშუალებებითა და
/ან საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილებში (სამუშაოს განხორციელების
ადგილის ჩათვლით);
(c)

სამშენებლო

და

/

ან

სარეაბილიტაციის

სამუშაოების

წარმოებაზე

მიღებულია

იურიდიულად საჭირო ყველა ნებართვა.
(d)

კონტრაქტორი ოფიციალურად ეთანხმება, რომ სამუშაოები განხორციელდება წინასწარ
დაგეგმილი უსაფრთხოების წესებისა და წესრიგის დაცვის გზით, რათა მინიმუმამდე
იქნას დაყვანილი მოსალოდნელი ზემოქმედება მომიჯნავე მოსახლეობასა და ბუნებრივ
გარემოზე;

(e)

მუშა ხელის პირადი დამცავი აღჭურვილობა ( PPE) შეესაბამება საერთაშორისო დონეზე
აღიარებულ პრაქტიკას (მუშები ყოველთვის იყენებენ ჩაფხუტებს, საჭიროების
შემთხვევაში ნიღბებს და უსაფრთხოების სათვალეებს, უსაფრთხოების ღვედებს და
დამცავ ფეხსაცმელს).

(f)

საპროექტო მოედნებზე განთავსებული საინფორმაციო აბრები მუშებს აწვდის
ინფორმაციას სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებული სავალდებულო
წესებისა და რეგულაციების შესახებ.

A. ზოგადი რეაბილიტაციის და
/ან სამშენებლო აქტივობები

ჰაერის ხარისხი

(a) შიდა სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებისას პირველი სართულის ზემოთ
გამოყეებულ იქნას სამშენებლო ნაგავის გამომტანი მილი;
(b) ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები უნდა შენახულ იქნას კონტროლირებად
ტერიტორიაზე, ხოლო მტვრის წარმოქმნისა და გავრცელების თავიდან აცილების
მიზნით ნამტვრევები დაინამოს წყლით;
(c) პნევმატიკური ბურღვის / კედლების დემონტაჟის პროცესში წარმოქმნილი მტვერის
შემცირება უნდა მოხდეს წყლის ჭავლის შესხურებით და /ან ადგილების მტვრის
საწინააღმდეგო ეკრანით შემოღობვის გზით.
(d) მიმდებარე ტერიტორია (ტროტუარები, გზები) თავისუფალი უნდა იყოს სამშენებლო
ნარჩენებისგან, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება;
(e) დაუშვებელია სამშენებლო მოედნებზე სამშენებლო მასალების/ ნარჩენების ღია წესით
დაწვა.

აქტივობა

პარამეტრი

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების საკონტროლო სია
(f)

დაუშვებელია საპროექტო მოედნებზე სამშენებლო ტექნიკისა და დანადგარების უქმი
მუშაობა.

ხმაური

(a) სამშენებლო ხმაური დაიშვება ნებართვაში შეთანხმებულ დროის მონაკვეთებში.
(b) ექსპლუატაციისას გენერატორის ძრავის, ჰაერის კომპრესორების და სხვა ელექტრო
ენერგიაზე მომუშავე მანქანა-დანადგარების საფარები უნდა იყოს დახურული და
განთავსდეს საცხოვრებელი ადგილებიდან მოშორებით, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.

წყლის ხარისხი

(a) საპროექტო მოედანზე უნდა განხორციელდეს ეროზიისა და დანალექების კონტროლის
შესაბამისი ღონისძიებები, როგორიცაა თივის შეკვრებისა და/ ან შლამის მესერის
განთავსება, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამშენებლო მოედნიდან დანალექების
გადინება და ახლომდებარე ნაკადულებსა და მდინარეებში წყლის ზედმეტად ამღვრევა.

ნარჩენების მართვა

(a) ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ადგილებისა და გზების იდენტიფიკაცია უნდა
მოხდეს ყველა ძირითადი ტიპის ნარჩენისთვის, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას
სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას.
(b) სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშოებისას წარმოქმნილი მინერალური ნარჩენები უნდა
გამოცალკევდეს საერთო ნარჩენებისგან, ორგანული, თხევადი და ქიმიური
ნარჩენებისგან ადგილზე დახარისხების გზით და განთავსდეს შესაბამის კონტეინერებში.
(c) სამშენებლო ნარჩენები შეგროვდება და გატანილ იქნება საჭიროების მიხედვით
ლიცენზირებული კომპანიების მიერ.
(d) ნარჩენების გატანის შესახებ განხორციელდება ჩანაწერების წარმოება, ნარჩენების
შესაბამისად მართვის დასაბუთების მიზნით, როგორც ეს წინასწარ იყო გასაზღვრული.
(e) შესაძლებლობის შემთხვევაში კონტრაქტორი ხელახლა გამოიყენებს გამოყენებად
მასალებს ან/და განახორციელებს შესაბამისი და სიცოცხლისუნარინი მასალების
ხელახალ გადამუშავებას (გარდა აზბესტისა).

I ტრანსპორტის მოძრაობა და
ფეხით მოსიარულეთა
უსაფრთხოება

სამშენებლო
აქტივობების გამო
საზოგადოების
ნაკადებისთვის და
ფეხით
მოსიარულეებისთვის

(a) ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამშენებლო
ტერიტორიის სათანადო დაცვას და მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის
ნაკადების სწორად მართვას. აღნიშნული მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:


მანიშნებელი და გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და სატრანსპორტო
საშუალებების მარშრუტები: სამშენებლო ტერიტორია იქნება კარგად ხილვადი,
საზოგადოება კი ინფორმირებული ყველა პოტენციური საშიშროების შესახებ.

აქტივობა

პარამეტრი

შექმნილი პირდაპირი

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების საკონტროლო სია


ტრანსპორტის მართვის სისტემა და თანამშრომლების ტრეინინგი, განსაკუთრებით
კი სამშენებლო ტერიტორიაზე დაშვებისა და საპროექტო ტერიტორიის მახლობლად

ან არაპირდაპირი

მძიმე ტექნიკის გადაადგილების საკითხებთან დაკავშირებით. ფეხით

საშიშროებები

მოსიარულეებისათვის უსაფრთხო გადააადგილების უზრუნველყოფა,
გადასასვლელების მოწყობა გზებზე და გზების ურთიერთგადაკვეთის ადგილებში,
იქ სადაც სამშენებლო ტექნიკა მოძრაობს.


სამუშაო საათების ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან
შესაბამისობაში მოყვანა. მაგალითად: პიკის საათებში ან პირუტყვის მოძრაობის
საათებში მნიშვნელოვანი ხასიათის სატრანსპორტო მოძრაობის თავიდან აცილება.



სამშენებლო მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობის მართვა უნდა განხორციელდეს
შესაბამისი კვალიფიკაციისა და სპეციალური მანიშნებლებით აღჭურვილი
თანამშრომლების მიერ, თუ ეს საჭიროა მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული
გადაადგილებისთვის.



საოფისე შენობების, მაღაზიების და საცხოვრებელი შენობების უსაფრთხო და
უწყვეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თუ სარემონტო სამუშაობის
მიმდინარეობისას გათვალისწინებულია ამ შენობების საზოგადობისთვის
ღიად/ფუნქციონირებად მდგომარეობაში დატოვება.

ნაწილი D: მონიტორინგის გეგმა

სად
რა
აქტივობა

(რა პარამეტრის მონიტორინგი
უნდა განხორციელდეს?)

(არის პარამეტრი,

როგორ

როდის

რატომ

ვინ

რომლის

(უნდა მოხდეს

(განსაზღვრეთ

(ხორციელდება

(არის

მონიტორინგიც

პარამეტრის

სიხშირე / ან

პარამეტრის

მონიტორინგზე

უნდა

მონიტორინგი?)

განგრძობადობა?)

მონიტორინგი?)

პასუხისმგებელი?)

განხორციელდეს?)
მშენებლობის ფაზა

სამშენებლო
მასალების მიწოდება

სამშენებლო მასალების შეძენა
მხოლოდ ოფიციალურად
დარეგისტრირებული
მომწოდებლებისაგან

მომწოდებლის
ოფისში ან
საწყობში

დოკუმენტების
შემოწმება

მოწოდების
კონტრაქტების
გაფორმებისას

ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური
მდგრადობის
და უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
მიზნით

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

სამშენებლო
მასალების და
ნარჩენების
ტრანსპორტირება;

სატრანსპორტო საშუალებების
და მექანიზმების ტექნიკური
მდგომარეობა;

სამშენებლო
ტერიტორია

ინსპექტირება

გაუფრთხილებე
ლი ინსპექტირება
როგორც
სამუშაო, ასევე
არა სამუშაო
საათებში

მიწისა და ჰაერის
ემისიებით
დაბინძურების
შემცირება;

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

სამშენებლო
მექანიზმების
გადაადგილება

სამშენებლო მასალებისა და
ნარჩენების გადაზიდვა
დახურული მანქანებით;
ტრანსპორტირებისათვის
განკუთვნილი დროისა და
მარშრუტების დაცვა.

ტრანსპორტირების
გზების გასწვრივ

დასახლებულ
პუნქტებში

ხმაურით და
ვიბრაციით
ადგილობრივი
მოსახლეობის
შეწუხების შეზღუდვა;
ტრანსპორტის
მოძრაობის
დარღვევის
მინიმუმამდე
შემცირება.

სად
რა
აქტივობა

(რა პარამეტრის მონიტორინგი
უნდა განხორციელდეს?)

(არის პარამეტრი,
რომლის

როგორ

როდის

რატომ

ვინ

(უნდა მოხდეს

(განსაზღვრეთ

(ხორციელდება

(არის

მონიტორინგიც

პარამეტრის

სიხშირე / ან

პარამეტრის

მონიტორინგზე

უნდა

მონიტორინგი?)

განგრძობადობა?)

მონიტორინგი?)

პასუხისმგებელი?)

განხორციელდეს?)
დოკუმენტებისა

ინერტული

ლიცენზირებული

და სამუშაოების

მასალის შეძენა და

მომწოდებლებისაგან,

ინსპექტირება

ობიექტზე

ინერტული

მასალების შეძენა არსებული,

მასალების წყარო

კარიერები

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

შემოტანის
პერიოდში.
სამშენებლო
ნარჩენების
წარმოქმნა

სამშენებლო ნარჩენების
დროებითი შენახვა
სპეციალურად გამოყოფილ
ადგილებში;
ნარჩენების დროული
განთავსება ოფიციალურად
გამოყოფილ ადგილებში.

სამშენებლო

ინსპექტირება

ტერიტორია;

ნარჩენების
განთავსების

პერიოდულად

სამშენებლო და მის

მშენებლობის

მეზობლად მდებარე

პროცესში და

ტერიტორიების მყარი

პრეტენზიების

ნარჩენებისაგან

შემთხვევაში

დაბინძურების

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

თავიდან აცილება

ტერიტორია

მუშების ფორმებით და
ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით აღჭურვა;

მუშების
ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მუშების და პერსონალის
ინფორმირება
მექანიზმებთან/აღჭურვილო
ბასთან მუშაობისას
ინდივიდუალური
უსაფრთხოების წესების და
ინსტრუქციების შესახებ და
ასევე აღნიშნული
წესების/ინსტრუქციების
მკაცრი დაცვა

სამშენებლო
ტერიტორია

ინსპექტირება

გაუფრთხიელე
ბელი
შემოწმება
სამუშაოების
მსვლელობისას

უბედური
შემთხვევების
თავიდან აცილება

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

სად
რა
აქტივობა

(რა პარამეტრის მონიტორინგი
უნდა განხორციელდეს?)

(არის პარამეტრი,
რომლის

როგორ

როდის

რატომ

ვინ

(უნდა მოხდეს

(განსაზღვრეთ

(ხორციელდება

(არის

მონიტორინგიც

პარამეტრის

სიხშირე / ან

პარამეტრის

მონიტორინგზე

უნდა

მონიტორინგი?)

განგრძობადობა?)

მონიტორინგი?)

პასუხისმგებელი?)

განხორციელდეს?)
მიწის დატკეპნილი
ზედაპირები
გაფხვიერებულია,

მშენებლობის
დასრულება

ტერიტორიიდან გატანილია
ნარჩენები, ზედმეტი
მასალები

სამშენებლო
ტერიტორია და
ბანაკი

ინსპექტირება

მშენებლობის
დასრულების
შემდგომ

მოჭრილია და გატანილია
საწვავით ან ზეთებით
დაბინძურებული ნიადაგი
და ტერიტორია
მოწესრიგებულია

სამშენებლო
ტერიტორიისა და
მისი მიმდებარე
ტერიტორიის
დაბინძურების
თავიდან აცილება

საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

ოპერირების ფაზა

რეაბილიტირებული
ობიექტის მოვლა
პატრონობისა და
ფუნქციონირება

წარმოქნილი
საყოფაცხოვრებო და მყარი
ნარჩენების შესაბამისი
მართვა

ინოვაციების
ცენტრი და მისი
მიმდებარე
ტერიტორია

ინსპექტირება

ობიექტის
ფუნქციონირების
განმავლობაში

მყარი ნარჩენებით
დაბინძურების
თავიდან აცილება

თელავის
მუნიციპალიტეტი
ინოვაციების
რეგიონული ჰაბის
მენეჯმენტი

დანართები
დანართი 1: პროექტის ადგილმდებარეობა, საკადასტრო ინფორმაცია
ობიექტის ადგილმდებარეობა

3

ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის ტერიტორიაზე მდებარე ნაგებობა 02/1 წარმოადგენს მართკუთხა ფორმის
ორ კედელს სახურავით, ყოველგვარი ფუნქციის გარეშე. ქვეპროექტი არ გულისხმობს ამ ნაგებობის
საეაბილიტაცო სამუშაოებს.
3

დანართი 2: ფოტომასალა და რენდერები

რენდერები

Sps `smm~

L.T.D. ,,SMM”

tel: 598 905 492

Tel: 598 905 492

smm_2007@mail.ru
kostavas q. #68

b

smm_2007@mail.ru
kostava st/ 68 b floor VII

sarT

VII
ქ. თელევში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) მდებარე
ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის შენობის სტრუქტურული მდგრადობის
შესახებ, ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა- რეკომენდაციების მომზადება
გაცემის თარიღი: 9.06. 2017 წ.

თბილისი 2017წ.

Sps `smm~

L.T.D. ,,SMM”

tel: 598 905 492

Tel: 598 905 492

smm_2007@mail.ru
kostavas q. #68

b

smm_2007@mail.ru
kostava st/ 68 b floor VII

sarT

VII

ქ. თელევში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) მდებარე ყოფილი
სამედიცინო დისპანსერის შენობის სტრუქტურული მდგრადობის შესახებ, ტექნიკური
ექსპერტიზის დასკვნა- რეკომენდაციების მომზადება

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტოს თამჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელი:

შ.პ.ს “ს.მ.მ”-ს დირექტორი
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სტუ-ს “კონსტრუქციების დაზიანების
დიაგნოსტიკა და ექსპერტიზა”,
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
საინჟინრო აკადემიის წევრი :

თბილისი 2017წ.

/ ა. კასრაძე /

/ბ. ჭურჭელაური/

შემადგენლობა:

1.

შესავალი_____________________________________________________4-4

2.

ტექნიკური დავალება _________________________________________4-4

3.

თავი I. გამოკვლევა __________________________________________5-15

4.

თავი II. ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა-რეკომედაციები _____16-19

5.

დანართები: №1, №2, №3, №4, №

შესავალი
შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ დირექტორ ბ. ჭურჭელაურსა
და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თამჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელ ა. კასრაძეს შორის გაფორმებული № GE-GITA -2784-CS-CQS
ხელშეკრულების საფუძველზე 2017 წლის 16 იანვარიდან შ.პ.ს. „სტრუქტურული
მთლიანობის მონიტორინგის“ ჯგუფის მიერ ჩატარდა საკვლევი სამუშაოები ქ.
თელევში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში

(ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) მდებარე

ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის შენობის სტრუქტურული მდგრადობის შესახებ
ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადების მიზნით.
კვლევის შედეგები და ექსპერტიზის დასკვნა ჩამოყალიბებულია 20 გვერდზე. იგი
შედგება ორი თავისაგან: I თავში წარმოდგენილია საკვლევი ობიექტის აღწერა და
კვლევა,

ხოლო

II

თავში

მოცემულია

ტექნიკური

ექსპერტიზის

დასკვნა-

რეკომენდაციები

ტექნიკური დავალება
დამკვეთის მიერ შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ სპეციალისტთა
ჯგუფის წინაშე გადასაწყვეტად დასმულია შემდეგი საკითხები:
1. ქ. თელავში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) მდებარე ყოფილი
სამედიცინო დისპანსერის შენობის გეოტექნიკური კვლევა;
2. შენობის გეოდეზიური გადახრების დადგენის შესახებ, ინსტრუმენტული შემოწმება;
3. საკვლევ შენობაზე ვიზუალური და ინსტრუმენტული კვლევის ჩატარება;
4. ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი ტექნიკური
ექსპერტიზის დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება.

თავი I. გამოკვლევა
1.1. დამკვეთის მიერ შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ სპეციალისტთა
ჯგუფის წინაშე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:
1.1.1.

საკვლევი შენობისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია მოძიებული ვერ იქნა.

1.2. ობიექტის ადგილმდებარეობა და აღწერილობითი ნაწილი
დამკვეთის მიერ გამოსაკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად) წარმოდგენილი
ობიექტი მდებარეობს ქ. თელავში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში. (ნაკვ.საკ.კოდი №
53.20.37.143).
დროის რესურსის თვალსაზრისით საკვლევი შენობა-ნაგებობა აშენებულია გასული
საუკუნის 40-იან წლებში.
დანიშნულების თვალსაზრისით ის ფუნქციონირებდა, როგორც სამედიცინო დისპანსერი.
2010 წელს შენობას ჩაუტარდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, კერძოდ: მიშენდა ფასადი;

გამაგრდა საძირკვლები; შეიცვალა სახურავის ფენილი; განახლდა საკომუნიკაციო ქსელები;
მოწესრიგდა ეზო და სხვ. ამჟამად ობიექტი მერიის ბალანსზეა და გამოიყენება სახვადასხვა
საგამოფენო თუ სასწავლო დანიშნულებით.
კონფიგურაციის თვალსაზრისით ნაგებობა გეგმაში სწორი მართკუთხა ფორმისაა, გარე
ზომებით 24.70 X 10.29 მ. აღნიშნული შენობა ორსართულიანია სარდაფის გარეშე.
შენობის კუთვნილ ტერიტორიაზე, უკანა შემოღობილ ეზოში განთავსებულია ღია ტიპის
ნაგებობა შეკიდული ქანობიანი ჭერით.

1.3. ქ. თელევში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში მდებარე
ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის შენობის
გეოტექნიკური კვლევევის ანგარიში.
ზემოაღნიშნულ ობიექტზე ჩაატარა ვიზუალური, ინსტრუმენტალური და საველეკვლევითი სამუშაოები, კერძოდ:
-

შენობის ვიზუალური დათვალიერება;

-

საველე აზომვითი და კვლევითი სამუშაოები;

-

კამერალური სამუშაოები, მოპოვებული მასალების შესწავლა;

-

კვლევითი სამუშაოების შედეგების დამუშავება და ტექნიკური ანგარიშის შედგენა.

ქ. თელავში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში მდებარე შენობა გასული საუკუნის 40-იან
წლებშია აშენებული და ფუნქციონირებდა, როგორც სამედიცინო დისპანსერი. 2010წელს
შენობას ჩაუტარდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, კერძოდ: მიშენდა ფასადი; გამაგრდა
საძირკვლები;

შეიცვალა სახურავის ფენილი; განახლდა საკომუნიკაციო

ქსელები;

მოწესრიგდა ეზო და სხვ. ამჟამად ობიექტი მერიის ბალანსზეა და გამოიყენება სახვადასხვა
საგამოფენო თუ სასწავლო დანიშნულებით.
გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით ზემოაღნიშნული ტერიტორია განეკუთვნება
სამხრეთ კავკასიონის მაღალმთიან ნაოჭა ოლქს და წარმოადგენს მდ. ალაზნის მარჯვენა
ჭალისზედა III ტერასას,

დამახასიათებელი

ეროზიულ-დენუდაციური რელიეფის

აღმოსავლეთის მიმართულების ქანობით. აბს. ნიშნულები 640მ.-ის ფარგლებში იცვლება.
თელავის

ადმინისტარციული

ტერიტორიის

საერთო

კლიმატური

პირობები

ზომიერად ტენიანია და საქართველოს ტერიტორიული სამშენებლო კლიმატური
დარაიონების სქემის მიხედვით (პნ 01.05.-08) განეკუთვნება IIბ კლიმატურ ქვერაიონს.
-

წლის საშუალო ტემპერატურაა -------------------------------------- 11,8;

-

იანვრის საშუალი ტემპერატურა -------------------------------------- 0,5;

-

ივლისის საშუალო ტემპერატურა --------------------------------------22,9;

-

წლის აბსოლუტური მინიმუმი --------------------------------------- - 23;

-

წლის აბსოლუტური მაქსიმუმი ----------------------------------------- 38,0;

-

წლის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა ------------------------------ 69%;

-

ყველაზე ცივი თვის საშ. ფარდობითი ტენიანობა --------------------- 70%;

-

ყველაზე ცხელი თვის საშ. ფარდობითი ტენიანობა ------------------- 46%;

-

ნალექების წლიური რაოდენობა ტოლია ------------------------------ 794მმ;

-

ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმი -------------------------------------147მმ;

-

თოვლის საფარის წონა ----------------------------------------------------0,50კპა;

-

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი --------------------------------------- 33დღ;

-

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ -- 0,30კპა;

-

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ -0,38კპა;

-

ქარის

-

შესაბამისად: 17; 21; 23; 24 და 25მ/წმ;
გრუნტის სეზონური ჩაყინვის სიღრმე ----------------------------------- 0სმ.

უდიდესი

სიჩქარე

შესაძლებელია:

1;5;10;15

და

20წწ-ში

ერთხელ,

საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების ,,სეისმომედეგი
მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) მიხედვით ქ. თელავი მიეკუთვნება 9 ბალიან სეისმურ ზონას
და სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0,32.
საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით საკვლევი
უბანი

მდებარეობს

გეოლოგიურად

იგი

კავკასიონის
აგებულია

ნაოჭა
ზედა

სისტემის
და

ქვედა

მესტის-თიანეთის
ცარცული

ასაკის

ზონაში.
ქვიშაქვა-

ალევროლიტული ფლიშური ძირითადი ნალექებით, კერძოდ; თიხებით, არგილიტებით,
გრაველიტური და ალევროლიტური ფლიშური ნალექებით, პელაგური თიხებით და
მერგელებით.
ძირითადი ქანები
ზემოდან გადაფარულია მეოთხეული ასაკის
ალუვიურ-პროლუვიური თიხნარული, კენჭნარულ-ხრეშოვანი გრუნტებით.
ქ. თელავში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში მდებარე

საკვლევი შენობა, ზომით

12.0მ*24,0მ, ორ სართულიანი, სარდაფის სართულის გარეშე მყოფი ნაგებობაა, რომელიც
ზოლოვან, ყორეწყობის, საძირკველზეა (ჩაღრმავება 1,40მ; სიგანით1,0მ.) აგებული.
კედლები სისქით 0,80მ. აგურის წყობისაა, ხოლო სართულშუა გადახურვები ხის
კონსტრუქციებითაა

მოწყობილი. შენობა დაფუძნებულია თიხნარულ-ხრეშოვან,

ალუვიურ-პროლუვიური გენეზისის

გრუნტებზე.

შენობის საძირკვლებზე

და

მიმდებარე ტერიტორიაზე რაიმე საშიში საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების კვალი
არ აღინიშნება. საძირკვლის ფუძე-გრუნტების გეოლოგიური ასაკი
მეოთხეულ პერიოდს განეკუთვნება, კერძოდ;

თანამედროვე

1. ფენა-1 0,00-0,50მ. ნაყარი, თინარი მოყვითალო, მყარი. ღორღისა და ხვინჭის
ჩანრთებით 30%-მდე.
2. ფენა-2 0,50-2,00მ. ხრეშოვანი ფუძე-გრუნტი (ს.გ.ე.-1) თიხნარის შემავსებლით,
მცირედტენიანი.
გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან მეორე კატეგორიას.
გრუნტი წყლები საკვლევ სიღრმემდე არ გამოვლენილა.

ზემოაღნიშნულიდან

გამომდინარე

შ.პ.ს.

„სტრუქტურული

მთლიანობის

მონიტორინგი“ -ს ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი ქ, თელავში რუსთაველის გამზ. №-11ში მდებარე ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) შენობის
არსებული მდგომარეობის შესახებ წინასაპროექტო კვლევების შედეგებს და თანახმად საქ.
მთავრობის 2009წლის 24 მარტის #57 დადგენილებისა, მუხლი -35 „მიწის ნაკვეთისა და
შენობა-ნაგებობების კვლევა“, -ასკვნის“:
1. ქ, თელავში რუსთაველის გამზ. №-11-ში მდებარე ყოფილი სამედ. დისპანსერის
(ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) შენობის საძირკვლები და მისი მიმდებარე
ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით იმყოფება მდგრად
მდგომარეობაში;
2.

შენობის საძირკვლის ფუძე-ქანები წარმოდგენილია მეოთხეული ასაკის
ხრეშოვანი გრუნნებით,

რომელთა პირობითი საანგარიშო წინაღობა R0=3,0

კგძ/სმ . რაც სავსებით დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ გარემოზე
მიუთითებს.
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3.

იმისათვის, რომ მომავალში გამოირიცხოს შენობის მდგრადობაზე უარყოფითი
ზემოქმედებითი ფაქტორების განვითარება, აუცილებელია

პერიოდულად

(წელიწადში ორჯერ) გაიწმინდოს საკომუნიკაციო ქსელები რათა თავიდან
იქნას აცილებული ატმოსფერული ნალექების საძირკვლებში ჩადინება.
4.

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, სნ და წ. 1,02,0787 მე-10 დანართის თანახმად, საკვლევი უბანი მიეკუთვნება I (მარტივი
სირთულის) კატეგორიას;

5.

საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების
,,სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) მიხედვით ქ. თელავი მიეკუთვნება 9
ბალიან სეისმურ ზონას და სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0,32.

ინჟინერ-გეოლოგი

გ. წულეისკირი

1.4. შენობის გეოდეზიური გადახრების
დადგენის შესახებ, ინსტრუმენტული შემოწმება
შემოწმება ჩაუტარდა ქ. თელავში, რუსთაველის ქ. №11-ში მდებარე ყოფილი სამედ.
დისპანსერის (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) ორსართულიან შენობას.
აღნიშნული მიმართულებით, ფასადურ ნაწილში აპარატურის მოწყობის კედლის გასწვრივ
აღებულია პირველი კუთხის

(№1) ძირი და მას მიენიჭა ნიშნული 0.000.

ეს ნიშნული

ვერტიკალურად ატანილია შენობის (კუთხის) ზედა წერტილში. შესაბამისი გამოთვლების
საშუალებით დადგინდა, (ტაქეომეტრიული ცხრილი) რომ შენობის ეს ნაწილი გადახრილია
ღერძიდან 0.03 მ, ხოლო მისი მოპირდაპირე კუთხე (№2) აზომვის შედეგად გადახრილია
ღერძიდან 0.04. ასევე აიზომა შენობის უკანა ნაწილი კუთხე №3 და გამოთვლებით გაირკვა,
რომ გადახრილია ღერძიდან 0,05მ.
მიღებული შედეგები აკმაყოფილებს ამ მიმართულებით შენობის მდგრადობის პირობებს.
აღნიშნული სამუშაოს წარმოების დროს გამოყენებულია:
−

СниП -441. 72- შენობა-ნაგებობათა და
პროექტირების მეთოდები;

−

საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური

საწარმოო

მოედნების

შემოსაზღვრის

რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71).
ГОСТ. 24846-81- შენობების დეფორმაციის გაზომვის მეთოდები:
−

შენობის გადახრის აზომვა ჩატარდა შემდეგი მეთოდებით:

−

წერტილების პროექციით და კოორდინატების მეშვეობით.
მაქსიმალური გადახრის ცდომილება დამოკიდებულია შენობის სიმაღლეზე (H) და არ
უნდა აღემატებოდეს (მმ) სამოქალაქო ნაგებობებში 0.001-დან 0.010 მმ-მდე.

გადახრის გაზომვის დროს გამოყენებული იქნა ხელსაწყო თეოდოლიტი თ-30 და ლაზერული
მანძილმზომი.
აღნიშნული სამუშაოს სქემატური ნახაზი მოყვანილია დანართი #2-ში.
მიღებული

შედეგები

აკმაყოფილებს

ამ

მიმართულებით

შენობის

მდგომარეობას. (იხ. დანართი №, სურათები; №17, №18).

ინჟინერ-გეოდეზისტი:

/ვ. ურუშაძე /

მდგრადობის

1.5 კონსტრუქციული სქემის დადგენა
ქ. თელავში, რუსთაველის ქ. №11-ში მდებარე ყოფილი სამედ. დისპანსერის შენობას
რესტავრაციამდე მოწყობილი ქონდა ლენტური ტიპის ყორე-ქვის ფაქტურის ტიპის
საძირკვლები,

ხოლო

ზემოთ

ხსენებული

რესტავრაციის

შემდეგ

განხორციელდა

საძირკვლებში ბეტონის ჩასხმა.
აღნიშნულ საძირკვლებზე ორივე სართულზე განთავსებულია სამშენებლო წითელი
აგურის წყობის მზიდი კედლები. შენობას მთავარი ფასადური ნაწილის მხრიდან
მოწყობილი აქვს აივანი ხის ელემენტებით, რომელიც გარე პერიმეტრით ეყრდნობა წითელი
აგურის სვეტებს. შენობის უკანა ფასადზე მეორე სართულზე მოწყობილია კონსოლური
ტიპის აივანი ხის ელემენტებით. ( იხ. დანართი №1, სურათები: №1, №2, №3, №4).
ორივე სართულზე მოწყობილი აქვს ანტისეისმური რკინა-ბეტონის სარტყელები: ( იხ.
დანართი №1, სურათები: №3, №6).
სართულშუა გადახურვების სახით, მოწყობილია ხის კოჭები შეფიცვრით ( იხ. დანართი
№1, სურათები: №28, №29).
შენობის

ღიობებში

(კარები,

ფანჯრები)

ზღუდარების

სახით

წარმოდგენილია

არმირებული ბეტონის ელემენტები. (იხ. დანართი №1, სურათი №18 ).
სასხვენო კონსტრუქცია შედგება ხის ელემენტებისაგან, ბურულის სახით წარმოდგენილია
მეტალო პლასტმასის,
კრამიტის იერსახის ფურცლები. შენობას მოწყობილი აქვს
წყალარინებითი და სადრენაჟე სისტემები. (იხ. დანართი №1, სურათები: №1, №3, №25 ).
ზემოთ მოყვანილი საკვლევი შენობის მზიდი კონსტრუქციის შემადგენელი ელემენტების
კომბინაციით კონსტრუქციული სქემა შეესაბამება სამშენებლო ნორმების და წესების„სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09)-ის, თავი III-ის, მე-6 მუხლის მე-8 ცხრილის, მე-9
პუნქტის, მონაცემებს და განიხილება როგორც კედლები აგურის ან მცირე ზომის ბლოკების
წყობით გაძლიერების გარეშე, რომლის სართულიანობაც 9 ბალიანი მოედნის
სეისმურობისათვის

შეადგენს 2 სართულს. (შენიშვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ

საკვლევი შენობა რეალურად შედგება ორი სართულისაგან სარდაფის გარეშე).

1.5. ვიზუალური მონიტორინგის შედეგები
დამკვეთის მიერ შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ სპეციალისტთა
ჯგუფის

წინაშე

საკვლევად

წარმოდგენილ

ობიექტს

ჩაუტარდა ვიზუალური

მონიტორინგი, რომლის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი:

1.5.1. საძირკვლები

საკვლევ შენობას მოწყობილი აქვს ლენტური ტიპის ბეტონის (რესტავრაციის შემდეგ)
ფაქტურის ტიპის საძირკვლები. აღნიშნულ საძირკვლებზე არ ფიქსირდება ჯდომისათვის
დამახასიაებელი ნიშნები.

1.5.2. წყალარინებითი ბილიკი და დრენაჟები
საკვლევ შენობას პერიმეტრზე მოწყობილი არ აქვს წყალარინებითი ბილიკი. ტერიტორიაზე
ასევე მოწყობილია ღია ტიპის დრენაჟები, რომლებიც დახურულია ლითონის ცხაურებით.
აღნიშნულ ელემენტებზე არ აღინიშნება დაზიანებები. (იხ. დანართი №1, სურათები: №1, №2,
№3, №6, №7, №16, №25.)

1.5.3. მზიდი კედლები და ტიხრები
აღნიშნულ საძირკვლებზე განთავსებულია სამშენებლო წითელი აგურის წყობის მზიდი
კედლები. მათზე არ აღინიშნება ბზარები და დეფორმაციები. ( იხ. დანართი №1, სურათები:
№1, №2, №3, №4, №21, №22, №26, №27, №28).

1.5.4. ანტისეისმური სარტყელი
შენობას ორივე სართულზე მოწყობილი აქვს ანტისეისმური რკინა-ბეტონის სარტყელები.
მათზე არ აღინიშნება ძალოვანი დეფორმაციები და ბზარები.

1.5.5. სართულშუა გადახურვები
სართულშუა გადახურვების სახით წარმოდგენილია ხის კოჭები შეფიცვრაზე. მათზე არ
აღინიშნება ძალოვანი დეფორმაციები და ბზარები. (იხ. დანართი №1, სურათები: №4, №26, №27).

1.5.6. სასხვენო გადახურვა
სასხვენო კონსტრუქცია შედგება ხის ელემენტებისაგან, ბურულის სახით წარმოდგენილია
მეტალო-პლასტმასის, კრამიტის იერსახის

ფურცლები. აღნიშნულ ელემენტებზე არ

ფიქსირდება დაზიანებები. (იხ. დანართი №1, სურათები: №15, №16 ).

1.5.7. დამხმარე ნაგებობა
შენობის კუთვნილ

ტერიტორიაზე, უკანა შემოღობილ ეზოში განთავსებულია ღია ტიპის

ნაგებობა შეკიდული ქანობიანი ჭერით.

მისი მზიდი კონსტრუქცია შედგება ლითონის

მილკვადრატებისაგან. მათზე არ აღინიშნება დეფორმაციები. კედლების შევსების სახით
წარმოდგენილია წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა 20 სმ. სისქით. აღნიშნულ კედლებზე
ფიქსირდება ვერტიკალური ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები. (იხ. დანართი
№1, სურათები: №12, №13).

1.6. ინსტრუმენტული მონიტორინგის შედეგები
დამკვეთის მიერ- საკვლევად წარმოდგენილ ობიექტზე განხორციელებული ვიზუალური
მონიტორინგის შემდეგ, ჩატარდა ინსტრუმენტული მონიტორინგი,
ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი:

რომლის შედეგების

საკვლევად წარმოდგენილი იყო ქ. თელავში, რუსთაველის ქ. №11-ში მდებარე ყოფილი სამედ.
დისპანსერის შენობა-ნაგებობა.

1.6.1. შენობის მზიდი ელემენტების შემადგენელი ბეტონის
სიმტკიცის მნიშვნელობათა დადგენა
ამ მიმართულებით კვლევა განხორციელდა ურღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენებით,
დრეკადი ასხლეტის პრინციპზე მომუშავე შმიდტის ტიპის ჩაქუჩით. შემოწმება ჩაუტარდა
შენობის მეორე სართულზე მოწყობილ ანტისეისმური სარტყელის ბეტონს. ინსტრუმენტულრი
გადამოწმებით რეპერული წერტილებიდან მიღებული სიმტკიცის მნიშვნელობები მოყვანილია
მონიტორინგის ცხრილ №1-ში.
ცხრილი №1

#

1

ადგილმდებარეობა

კონსტრუქციის
დასახელება:

2

3

ჩაქუჩზე
აღებული
ანათვალი

ანათვალის
შესაბამისი
სიმტკიცე

simt.
kgZ
sm2

შენიშვნა

7

მპა

4

5

6

ქ. თელავში, რუსთაველის
ქ. №11-ში მდებარე შენობა

ანტისეისმური სარტყელი

მეორე სართული

1.

`-----------------------`

#1

20

17

173

2.

`-----------------------`

#2

19

16

163

3.

`-----------------------`

#3

20

17

173

4.

`-----------------------`

#4

20

17

173

5.

`-----------------------`

#5

19

16

163

6.

`-----------------------`

#6

19

16

163

7.

`-----------------------`

#7

19

16

163

8.

`-----------------------`

#8

19

16

163

9.

`-----------------------`

#9

20

17

173

10.

`-----------------------`

#10

20

17

173

1.6.2. ანტისეისმური სარტყელის შემადგენელი არმირება
სართულებზე მოწყობილ ანტისეისმურ რკინა-ბეტონის სარტყელებში მუშა-არმირების სახით,
განთავსებულია =12-იანი 4 ღერო, საკიდების სახით განთავსებულია =6-იანი ფოლადის
ნაგლინი ღეროები, ბიჯით 25-30 სმ.

1.7. დეტალურ-აპარატურულ მონიტორინგში გამოყენებული
აპარატურის მუშაობის პირობები
დეტალურ-აპარატურული მონიტორინგის განხორციელებისათვის გამოყენებულია ურღვევი
კონტროლის მეთოდი და შესაბამისი აპარატურა.
დეტალურ-აპარატურული კვლევა განხორციელდა ხელსაწყოებისათვის დასაშვებ +200 C
გარემოს ტემპერატურაზე.

1.8. გამოყენებული აპარატურა
1.8.1. ლაზერული მანძილმზომი 300 მ-იანი დიაპაზონით;
1.8.2. ულტრასონოგრაფი `Elkometer 331 Model-BH~ 20 სანტიმეტრიანი შეღწევადობის
მაქსიმალური დიაპაზონით. არმირების განლაგებისა და ბეტონის დამცავი ფენის
დადგენისათვის;
1.8.3. დრეკადი ასხლეტის პრინციპზე მომუშავე „შმიდტის“ ტიპის ჩაქუჩი,
Concrete Test Hammer;~

`Elkometer-181,

1.8.4. ციფრული ფოტოაპარატი – Nikon-310.

1.9. გამოყენებული ლიტერატურა
1.9.1. „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09)-ის, თავი III-ის, მე-6 მუხლის მე-8 ცხრილის,
მე-9 პუნქტი.
1.9.2.

СниП

-441.

72- შენობა-ნაგებობათა და

საწარმოო

მოედნების

შემოსაზღვრის

პროექტირების მეთოდები;
1.9.3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური
რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71).
1.9.4. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და
საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით,
მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია (თბილისი 1992 წ).
1.9.5 „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09)-ის, თავი I-ის, მე-3 მუხლის, მე-14 პუნქტი.

თავი II. ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა-რეკომენდაციები
დამკვეთის მიერ შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ სპეციალისტთა ჯგუფის
წინაშე საკვლევად (ტექნიკური დავალების შესაბამისად)

წარმოდგენილი იყო ქ. თელავში,

რუსთაველის ქ. №11-ში მდებარე ყოფილი სამედ. დისპანსერის (ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143)
ორსართულიანი შენობა-ნაგებობა.
დროის რესურსის თვალსაზრისით საკვლევი შენობა-ნაგებობა აშენებულია გასული
საუკუნის 40-იან წლებში.
დანიშნულების თვალსაზრისით აღნიშნული ობიექტი 2010 წ. ჩატარებულ რესტავრაციამდე
განკუთვნილი იყო სამედიცინო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის.

წინამდებარე კვლევის

პერიოდისათვის შენობა ფუნქციონირებს სხვადასხვა გამოფენების მოსაწყობად სალონური
სახით.

ადგილზე ჩატარებული ვიზუალური და ინსტრუმენტული კვლევის შედეგების

ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი:

2.1. საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით
ქ. თელავში, რუსთაველის ქ. №11-ში მდებარე ყოფილი სამედ. დისპანსერის (ნაკვ.საკ.კოდი
№ 53.20.37.143) ორსართულიანი შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია საინჟინროგეოლოგიური თვალსაზრისით იმყოფება მდგრად მდგომარეობაში და მასზე საშიში
გეოლოგიური პროცესების განვითარება მოსალოდმელი არ არის.
იმისათვის, რომ მომავალში გამოირიცხოს შენობის მდგრადობაზე
ზემოქმედებითი ფაქტორების განვითარება, აუცილებელია
ორჯერ)

გაიწმინდოს

საკომუნიკაციო

ქსელები

რათა

უარყოფითი

პერიოდულად (წელიწადში

თავიდან

იქნას

აცილებული

ატმოსფერული ნალექების საძირკვლებში ჩადინება.

2.2. გეოდეზიური თვალსაზრისით
აღნიშნული შენობის კუთხეების და გარე კედლების გადახრები ვერტიკალიდან დასაშვებ
ფარგლებშია და საფრთხეს არ უქმნის მის მდგრადობის პირობებს.

2.3. დამხმარე ნაგებობა
შენობის კუთვნილ ტერიტორიაზე, უკანა შემოღობილ ეზოში განთავსებულია ღია ტიპის
ნაგებობა შეკიდული ქანობიანი ჭერით.

მისი მზიდი კონსტრუქცია შედგება ლითონის

მილკვადრატებისაგან. მათზე არ აღინიშნება დეფორმაციები. კედლების შევსების სახით
წარმოდგენილია წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა 20 სმ. სისქით. აღნიშნულ კედლებზე
ფიქსირდება ვერტიკალური ორიენტაციის მაგისტრალური დიაპაზონის ბზარები. საჭიროა
აღნიშნული ბზარების ზონებში ბათქაშიშასაგან გასუფთავება, ორმხრივი სტანდარტული
ლითონის ბადეების მოწყობა (ერთმანეთთან დაკავშირებით), შელესვა მაღალი სიმტკიცის
ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.( M200) და შეღებვა მიმდებარე ზონის ანალოგიური საღებავით.

2.10. დასკვნა:
გამოკვლეული შენობა-ნაგებობა, როგორც აღინიშნა აშენებულია გასული საუკუნის 40-იან
წლებში და შეესაბამებოდა სეისმომურობის 8 ბალიან ზონის მოთხოვნებს (იმ დროს მოქმედი
სეისმური დარაიონებით ქ. თელავი განეკუთვნებოდა 8 ბალიან სეისმურ ზონას), როგორც
კვლევით ნაწილში აღინიშნა შენობას 2010 წელს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
კერძოდ ძველად არსებულ ყორე-ქვის საძირკვლებს ჩაუტარდა დაბეტონება, სართულებზე
მოეწყო ანტისეისმური სარტყელები, ღიობები ზღუდარებზე განხორციელდა რკინაბეტონის
ელემენტების მოწყობა, გამოიცვალა სახურავი და წყალარინებითი სისტემა, საბოლოოდ
შენობაზე განხორციელდა მოპირკეთებითი სამუშაოები. შენობის კუთვნილ ტერიტორიაზე
მოეწყო ღია ტიპის წყალშემკრები დრენაჟები.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე

ქ. თელევში, რუსთაველის გამზ. №-11-ში

(ნაკვ.საკ.კოდი № 53.20.37.143) მდებარე ყოფილი სამედიცინო დისპანსერის შენობა-ნაგებობა
სტატიკურად და სეისმურად მდგრადია. ის აკმაყოფილებს სეისმურობის დღევანდელ
მოთხოვნებს (8-ზე მაღლა 9- ბალამდე „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09)-ის, თავი I-ის,
მე-3 მუხლის, მე-14 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად)

ზემოთ მოყვანილი ფაქტორების

გათვალიწინებით შესაძლებელია შენობაზე შემდგომი საექსპლუტაციო მოთხოვნების
საფუძველზე სართულების გადაგეგმარება.
შენიშვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ გამოკვლეულ შენობა-ნაგებობას სართულშუა
გადახურვების სახით მოწყობილი აქვს ხის კოჭები შეფიცვრაზე. იმ შემთხვევაში თუ შენობის
სართულებზე საჭირო გახდება, ტექნოლოგიური დანადგარების დაყენება, აუცილებელი იქნება
ხის სართულშუა გადახურვების შეცვლა მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილებით და
ანგარიშის საფუძველზე საძირკვლების გაძლიერება.

შემსრულებლები:
შ.პ.ს. “ს.მ.მ.”-ს დირექტორი:
ექსპერტი-სპეციალისტი

/ბ. ჭურჭელაური/

საშენი მასალების
ექსპერტი

/დ. ჯიბლაძე /

ინჟინერ-გეოლოგი

/გ. წულეისკირი /

ინჟინერ-გეოდეზისტი

/ ვ. ურუშაძე /

