
#
ოთახისოთახისოთახისოთახის/ფართისფართისფართისფართის 

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება
ოთახისოთახისოთახისოთახის/ფართისფართისფართისფართის აღწერილობააღწერილობააღწერილობააღწერილობა

სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო 

კვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობა
რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო 

ჯამურიჯამურიჯამურიჯამური 

კვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობა

მოსასვენებელიმოსასვენებელიმოსასვენებელიმოსასვენებელი ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი

1

საძინებელი 

ქალებისათვის (დაცვის 

პოლიცია)

15 1 15

2

საძინებელი 

ქალებისათვის 

(შემოსავლების 

სამსახური)

15 1 15

3

საძინებელი 

ქალებისათვის 

(საპატრულო პოლიცია)

15 1 15

4

საძინებელი 

ქალებისათვის 

(აეროპორტი)

15 1 15

ოთახი განკუთვნილია ცვლაში მომუშავე პირთა დასაძინებლად; ოთახში 

უნდა მოთავსდეს სამი ორსართულიანი ლოგინი და ასევე ტანსაცმლის 

კარადა 6 პირისთვის; ოთახს უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც საკმარისი 

იქნება ბუნებრივი განათებისა და განიავებისათვის.

პერსონალისპერსონალისპერსონალისპერსონალის მოსასვენებელიმოსასვენებელიმოსასვენებელიმოსასვენებელი დადადადა ოფისისოფისისოფისისოფისის შენობაშენობაშენობაშენობა



5
გამოსაცვლელი 

ქალებისათვის

ოთახში უნდა განთავსდეს ინდივიდუალური შესანახი კარადები 

საკეტებით პირადი ნივთებისათვის და დარჩეს ადგილი გრძელი 

სკამისათვის . 

16 1 16

6 საშხაპე ქალებისათვის

ქალების ბლოკში უნდა იყოს სულ მცირე 3 ინდივიდუალური საშხაპე;  

სასურველია რომ გამოსაცვლელი ოთახიდან გაკეთდეს გასასვლელი 

საშხაპეში, რათა მოხდეს გამოსაცვლელი ოთახის გამოყენება ტანსაცმლის 

გამოსაცვლელად და დასაწყობად.

8 1 8

7
საპირფარეშო 

ქალებისათვის
კაცების ბლოკში უნდა იყოს სულ მცირე 2 საპირფარეშო. 2.50 2 5

8

საძინებელი 

კაცებისათვის (დაცვის 

პოლიცია)

15 1 15

9

საძინებელი 

კაცებისათვის 

(შემოსავლების 

სამსახური)

15 1 15

10

საძინებელი 

კაცებისათვის 

(საპატრულო პოლიცია)

15 1 15

ოთახი განკუთვნილია ცვლაში მომუშავე პირთა დასაძინებლად; ოთახში 

უნდა მოთავსდეს სამი ორსართულიანი ლოგინი და ასევე ტანსაცმლის 

კარადა 6 პირისთვის; ოთახს უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც საკმარისი 

იქნება ბუნებრივი განათებისა და განიავებისათვის.



11

საძინებელი 

კაცებისათვის 

(აეროპორტი)

15 1 15

12
გამოსაცვლელი 

კაცებისათვის

ოთახში უნდა განთავსდეს ინდივიდუალური შესანახი კარადები 

საკეტებით პირადი ნივთებისათვის და დარჩეს ადგილი გრძელი 

სკამისათვის . 

16 1 16

13 საშხაპე კაცებისათვის

კაცების ბლოკში უნდა იყოს სულ მცირე 3 ინდივიდუალური საშხაპე;  

სასურველია რომ გამოსაცვლელი ოთახიდან გაკეთდეს გასასვლელი 

საშხაპეში, რათა მოხდეს გამოსაცვლელი ოთახის გამოყენება ტანსაცმლის 

გამოსაცვლელად და დასაწყობად.

8 1 8

14
საპირფარეშო 

კაცებისათვის
კაცების ბლოკში უნდა იყოს სულ მცირე 2 საპირფარეშო. 2.5 2 5



15

საერთო 

მოსასვენებელი/სამზარ

ეულო/სასადილო 

სამზარეულო/სასადილო ოთახი განკუთვნილია ცვლაში მომუშავე  პირთა 

საკვების შესანახად, მოსამზადებლად და კვებისათვის; ოთახში უნდა 

განთავსდეს: გაზქურა, მაცივარი, ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა და 

სამზარეულო ავეჯი ჭურჭლის შესანახად და წვრილი სამზარეულო 

ტექნიკის დასაწყობად; ოთახში ასევე უნდა იყოს რამდენიმე 4 კაციანი 

მცირე ზომის მაგიდა ან რაიმე სხვა გადაწყვეტილება.ოთახში ასევე უნდა 

განთავსდეს რბილი ავეჯი, რომელიც საშულოდ დაიტევს 20-25 ადამიანს 

და რაიმე პიტის წვრილი ავეჯს: კომოდი, თარო, ან რაიმე მსგავსი.

50 1 50

16 საკუჭნაო/სათავსო

ოთახი განკუთვნილია სხვადასხვა დასუფთავების საშუალებების, 

ინვენტარის შესანახად; ოთახში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სველი 

წერტილი დიდი ზომის ნიჟარით.

6 1 6

საპატრულოსაპატრულოსაპატრულოსაპატრულო პოლიციისპოლიციისპოლიციისპოლიციის ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი



1 სამორიგეო
სამორიგეო ფართი უნდა იყოს ბლოკის შესასვლელი სივრცე სადაც 

განთავსდება ერთი მორიგე.
10 1 10

2 საწყობი საწყობის უნდა მოეწყოს ისე რომ მორიგე განთავსდეს მის წინ. 5 1 5

3 დაკავების ოთახი

უნდა მოეწყოს ორი დამოუკიდებელი ოთახი ფანჯრების გარეშე, 

რომელშიც უნდა განთავსდეს  თითო ლოგინი, მცირე ზომის კარადა და 

სველი წერტილი საშხაპეთი

7.5 2 15

4 სათათბირო ოთახი ოთახში უნდა მოთავსდეს სათათბირო მაგიდა და მცირე ზომის კარადა. 15 1 15

5 საოფისე ოთახი სამუშაო ოთახები, საოფისე ავეჯით 10 3 30

6 საპირფარეშო უნიტაზი და ხელსაბანი ნიჟარა 2,5 1 2,5



შემოსავლებისშემოსავლებისშემოსავლებისშემოსავლების სამსახურისსამსახურისსამსახურისსამსახურის  ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი

1 სამორიგეო
სამორიგეო ფართი უნდა იყოს ბლოკის შესასვლელი სივრცე სადაც 

განთავსდება ერთი მორიგე.
10 1 10

2 საწყობი საწყობის უნდა მოეწყოს ისე რომ მორიგე განთავსდეს მის წინ. 7 1 7

3
სანიტარული 

კონტროლის ოთახი
უნდა მოეწყოს სამუშაო ადგილი, ასევე განთავსდეს მაცივარი და ტახტი. 10 1 10

4 სათათბირო ოთახი ოთახში უნდა მოთავსდეს სათათბირო მაგიდა და მცირე ზომის კარადა. 15 1 15

5 საპირფარეშო უნიტაზი და ხელსაბანი ნიჟარა 2,5 1 2,5



კომპანიისკომპანიისკომპანიისკომპანიის ადმინისტრაციისადმინისტრაციისადმინისტრაციისადმინისტრაციის  ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი

1 2 კაციანი საძინებელი 
სადაც უნდა განთავსდეს 2 ინდივიდუალური საწოლი თავისი 

ტუმბოებით და კარადა  ასევე სველი წერტილი (საპირფარეშო/საშხაპე).
17 3 51

2

მოსასვენებელი 

ოთახი/სამზარეულოთ

ი

ოთახში უნდა განთავსდეს: გაზქურა, მაცივარი, ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა 

და სამზარეულო ავეჯი ჭურჭლის შესანახად და წვრილი სამზარეულო 

ტექნიკის დასაწყობად; ოთახში ასევე უნდა იყოს ერთდა 8 კაციანი  მაგიდა 

ან რაიმე სხვა გადაწყვეტილება და რბილი ავეჯი. 

20 1 20

3 საოფისე ოთახი სამუშაო ოთახები, საოფისე ავეჯით 12 2 24

5 საპირფარეშო უნიტაზი და ხელსაბანი ნიჟარა 2,5 1 2,5



446სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო ჯამურიჯამურიჯამურიჯამური კვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობაკვადრატულობა     

ცხრილში მითითებული სათავსოთა ფართობები არის საორიენტაციო და შესაძლებელია მათი დაზუსტება კლებისკენ ან მატებისკენ სამუშაო პროცესში, 

შემსყიდველთან კოორდინაციით


