ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებელის ქ. #36 და #34
სახლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი
gasawevi momsaxurebis gegma-grafiki etapebis
სამუშაო პერიოდი:

mixedviT

ხელშეკრულების დადებიდან - 4 თვე.
I თვე

dasaxeleba

sakvlevi-safiqsacio da saproeqto dokumentaciis momzadeba
დასრულება ხელშეკრულების დადებიდან - 2.5 თვეში

#

I etapi;

1

mosamzadebeli samuSao,

2

საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური და ტოპოგრაფიული გეგმა;

3

sistematizirebuli fotofiqsacia: saproeqto obieqtis saerTo xedebi, fasadebi,
interieri, arqiteqturul-mxatvruli TvalsazrisiT Rirebuli elementebi, saerTo da
lokaluri dazianebis amsaxveli fotomasala;

4

#36 სახლის სრული და #34 სახლის ფასადის arqiteqturul-arqeologiuri ანაზომები
რეალური მდგომარეობის ასახვითა და ლოკალური დაზიანებათა დატანით;
masStabSi
gamoxazuli naxazebi _ m. 1:50; arqiteqturuli detalebi _ m. 1:25, 1:20, 1:10;

5

შენობის ფასადების ძირითადი ნაწილების ლაზერული სკანირება და შესაბამის ფორმატში მომზადება;
სახლი #36 და #34.

6

შენობის ტექნიკური მდგომარეობისა (სახლი #36 და #34. ) და საინჟინრო კომუნიკაციების არსებული
ქსელის (სახლი #36 ) მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები

7

sainJinro-geologiuri kvleva, teqnikuri angariSis, daskvnebisa da rekomendaciebis
momzadeba; სახლი #36 და #34.

8

საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალის მინერალურ პეტროგრაფიული კვლევა; რეკომენდაციები
გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ მასალასთან თავსებადობის შესახებ; სახლი #36.

9

კედლისა და არქიტექტურული დეტალების ზედაპირის ტესტირება და savele kvleva.

ganmartebiTi baraTi problemebis aRweriT;

saxelovnebaTmcodneo kvlevis Sedegebi (bibliografiuli da naturaSi kvlevis analizi
10 da rekomendaciebi; Seswavlili masalis CamonaTvali);
11

კედლის მხატვრობის დაზიანებათა იდენტიფიკაცია - გრაფიკული დოკუმენტაცია. Dwg, ILL, ფაილები;
სახლი #36

1

2

3

II თვე
4

5

6

7

III თვე
8

9

10 11

IV თვე
12

13 14 15 16

11

II etapi;

დასრულება ხელშეკრულების დადებიდან - 4.0 თვეში

saproeqto dokumentaciis arqiteqturuli nawili: ganmartebiTi baraTi, generaluri
gegma;
samuSao naxazebi (m. 1:50, 1:100), Sablonebi, fragmentebi, detalebi (m.: 1:50 an 1:25 an
12 1:20 an 1:1 ); specifikaciebi samuSaoTa saxeobebisa da masalis miTiTebiT (rogorc
calkeul saxeobebze aseve krebsiTi);
სახლი #36 და #34.
konstruqciuli nawili: ganmartebiTi baraTi, samuSao naxazebi (m.- 1:100, 1:50 an 1:25),
13 specifikaciebi samuSaoTa saxeobebisa da masalis miTiTebiT; სახლი #36 და #34
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწესრიგება-რებილიტაციის პროექტი; წყალსადენი, ელექტრომომარაგება;
სახლი #36
samuSaoTa warmoebis organizacia samuSaoTa Catarebis kalendaruli grafikiT; სახლი
15 #36 და #34

14

16 ინტერიერის მოხატულობის კონსერვაციის პროექტი; სახლი #36
17 Casatarebeli samuSaoebis CamonaTvali da xarjTaRricxva
18 კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი და პასპორტი.

კავშირის დირექტორი proeqtis ხელმძღვანელi 03.03.2015.

ლია ბოკუჩავა
merab boWoiZe

