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1
სახანძრო მანქანების 

ფარეხი

ფარეხში უნდა განთვსდეს ორი სახანძრო მანქანა, სიგრძით 12 მეტრამდე, 

ხოლო სიგანით - 4,5 მეტრამდე. ფარეხს უნდა ჰქონდეს ორი 

დამოუკიდებელი კარი თითოეული მანქანისათვის.ფარეხში ასევე 

განთავსდება სამაშველო ავტომანქანა, პიკაპის ან მიკროავტობუსის 

ბაზაზე. ასევე მანქანის უკან განთავსდება 3-4 ცალი 4-თვლიანი მანქანაზე 

ჩასაბმელი ურიკა/ფურგონი აღჭურვილობის გადასატანად, ზომით 

დაახლოებით 2 X 3 მეტრზე. ნამქანებს შორის სივრცე უნდა იყოს 

თავისუფალი (მაგალითდ, არ უნდა იყოს სახურავის დამჭერი სვეტები).  

სახანძრო მანქანების ფარეხი უნდა დაპროექტდეს ისე რომ მომავალში 

შესაძებელი იყო მისი გაფართოება დამატებითი სახანძრო-სამაშველო 

მანქანის განთავსების მიზნით. საშუალო სიმაღლე 5.5 მეტრი უნდა იყოს.

200 1 200

2 ტექნიკური საწყობი
საწყობი უნდა იყოს ფარეხებთან ერთიან სივრცეში ან მათ მეზობლად. 

ფარეხებს და საწყობს შორის უნდა იყოს კარი.
20 1 20

სახანძროსახანძროსახანძროსახანძრო დეპოდეპოდეპოდეპო



ოთახებისოთახებისოთახებისოთახების ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი

1 საძინებელი

ოთახი განკუთვნილია ცვლაში მომუშავე პირთა დასაძინებლად; ოთახში 

უნდა მოთავსდეს ორი ორსართულიანი ლოგინი და ასევე ტანსაცმლის 

კარადა 4 პირისთვის; ოთახს უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც საკმარისი 

იქნება ბუნებრივი განათებისა და განიავებისათვის.

15 1 15

2 საშხაპე/საპირფარეშო
საშხაპე/საპირფარეში უნდა განთავსდეს სულ მცირე 2 საშხაპე, წინ 

გამოსაცვლელი მცირე ფართით და 2 საპირფარეშო
15 1 15

3

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. 

25 1 25

4 სასწავლო ოთახი ოთახში უნდა განთავსდეს სათათბირო მაგიდა და კარადა 25 1 25



5

სახანძრო-სამაშველო 

სამსახურის უფროსის 

ოთახი

ოთახში უნდა განთავსდეს 2 საწერი მაგიდა და კარადა ასევე რამდენიმე 

სკამი
14 1 14

6 საკუჭნაო/სათავსო

ოთახი განკუთვნილია სხვადასხვა დასუფთავების საშუალებების, 

ინვენტარის შესანახად; ოთახში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სველი 

წერტილი დიდი ზომის ნიჟარით.

6 1 6

დისპეჩერისდისპეჩერისდისპეჩერისდისპეჩერის კოშკურაკოშკურაკოშკურაკოშკურა / ოთახიოთახიოთახიოთახი

1
სახანძრო-სამაშველო 

სადისპეჩერო

სადისპეჩეროში უნდა განთავსდეს დახლი/მაგიდა რომელიც უნდა 

იყურებოდეს ასაფრენი ზოლის მხარეს და ასევე ოთახს უნდა ჰქონდეს 

ყველა მხრიდან შეუზღუდავი ხედვის შესაძლებლობა

17 1 17
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ცხრილში მითითებული სათავსოთა ფართობები არის საორიენტაციო და შესაძლებელია მათი დაზუსტება კლებისკენ ან მატებისკენ სამუშაო პროცესში, 

შემსყიდველთან კოორდინაციით


