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1 შესავალი 
21 ივნის, 29-30 ივლისს 2013 წელს, კომპანია ელემსის წარმომადგენლების მიერ 
განხორციელებული იქნა სამშენებლო ობიექტზე ვიზიტი,რომელსაც აგრეთვე ესწრებოდა 
დამკვეთის წარმომადგენელი. 

შენობის სხვადასხვა კომპონენტებისა და ნაწილების გაცნობის შემდეგად მომზადებული 
იქნა აღნიშნული დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს შენობის არსებული 
მდგომარეობის  მიმოხილვას.  

 

2 წყაროს მითითება 
წყარო სათაური და აღწერილობა 
აზომვითი 
ნახაზები 

დოკუმენტში შენობის სივრცეები იდენტიფიცირებულია შ.პ.ს. 
გრაალის მიერ შესრულებული აზომვითი ნახაზების მიხედვით 

  

  

3 ტერმინები და განმარტებები  

ტერმინი 
LMC 
CSC 

განმარტება 

N/A N/A N/A 
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4 შენობის ზოგადი მახასიათებლები 
შენობა წარმოადგენს რკინა-ბეტონის კონსტრუქციას, რომლის გაბარიტებია: 18 x 60 
მეტრი.  

შენობის მთლიანი სიმაღლე= 35 მეტრი. სარდაფის სართულის სიმაღლე = 4მ, 
პირველიდან მესამე სართულის ჩათვლით სიმაღლე=5მ, მე-4 სართულიდან სართულის 
სიმაღლე=3.5მ.  

  
 

5 ბრტყელი გადახურვა 
სახურავის გადახურვა ბრტყელია.  

იზოლაცია პარაპეტებთან დაზიანებულია, ასევე შესაძლოა დაზიანებული იყოს იზოლაცია 
სხვადასხვა ადგილებში სხვადასხვა მჭრელი საგნების დალაგებისა თუ სხვა მიზეზების 
გამო.  

სახურავზე არსებული სავენტილაციო შახტა არ არის დახურული.  

წყლის გადაყვანის სისტემა არ ფუნქციონირებს სათანადოდ. 

ამ ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო შეინიშნება სახურავიდან წყლის ჩამოსვლა, რის 
გამოც მე-8 სართულის ფილებსა თუ კედლებზე აშკარად შეინიშნება წყლის ჩამოსვლის 
შედეგები.  

ზოგიერთ ადგილას ფილებში შესაძლებელია არსებული არმატურის დანახვა, 
რომლებსაც  აღენიშნება კოროზიის ნიშნები. 
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6 პარაპეტი 
პარაპეტები უმეტეს ნაწილში დაზიანებულია. ბეტონი ზოგიერთ ადგილას დამტვრეულია, 
გარკვეულ ნაწილებში ჩანს არმატურა.  

პარაპეტის თავებზე ნაწილზე შეინიშნება ლითონის ფურცლის სახურავი, თუმცა უმეტესად 
ეს ლითონის ფურცელი დაზიანებულია ან არასათანადოდაა დამონტაჟებული. 
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7 ფანჯრები 
შენობაში არსებული ფანჯრების დაახლოებით 60% მეტალოპლასტმასის ფანჯრებია, 
რომლითაც შეცვლილია არსებული ხის ფანჯრები, თუმცა ისინი 
არაპროფესიონალურადაა და არამყარადა დამონტაჟებული. შენობის ფანჯრების 
დანარჩენი ფანჯრები ხისაა. 

ძლიერი ქარისა თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო შესაძლოა მოხდეს ფანჯრის ვარდნა.  
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8 ლიფტები 
შენობაში არსებობს 3 ლიფტი, აქედან 2 სამგზავროა, 1 სატვირთო.  

2 სამგზავრო ლიფტიდან ერთი არ ფუნქციონირებს. სატვირთო ლიფტი მოქმედია 
შენობის მესამე სართულამდე. 
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9 კედლები, ჭერები 
კედლების ნაწილი შეღებილია, ნაწილი კი ხითაა მოპირკეთებული. 

თუმცა უმეტესად გაღებილი თუ მოპირკეთებული ნაწილი დაზიანებულია და საჭიროებს 
ხელმეორედ ღებვასა თუ მოპირკეთებას. 

შენობის გარემონტებული ოთახების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი #1. 
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10 იატაკები 
შენობის არსებული იატაკების უმეტესობა საჭიროებს შეცვლას და ხელმეორედ მოწყობას. 

სართულებზე დერეფნებში არსებული იატაკები მოპირკეთებულია ქვით, შესაძლებელია 
არსებული იატაკის ფენის შენარჩუნება, დაზიანებული ქვების შეცვლა, ან ნაწილობრივ 
შეკეთება. 
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შენობის გარემონტებული ოთახების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი #1. 

 

11 კიბის უჯრედი 
კიბის უჯრედში არსებული სიტუაცია შემდეგია: 

კიბის საფეხურები ნაწილობრივ დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას. 

კიბის მოაჯირის სახელურები შესაძლოა შენარჩუნებული იქნას და შეიღებოს/დამუშავდეს, 
შეიცვალოს სახელურის თავები. 

კიბის უჯრედთან არსებული კედლები, კიბის უჯრედის ჭერი, საჭიროა 
შეიღებოს/დამუშავდეს შესაბამისი ტექნოლოგიით. 
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