




 

 

 

 

შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას  

 

რუსთავის ცემენტის ქარხნისა და რუსთავის 

მშრალი მეთოდის ცემენტის ქარხნის  

ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების 

სკრინიგნის ანგარიში 

 

ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა #70, #70ა 

 

 

 

  



 

 

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ 
საწარმოს დასახელება შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია_ 

რუსთავის ცემენტის ქარხანა 

შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია_ 

რუსთავის მშრალი მეთოდის ცემენტის 

ქარხანა 

საწარმოს მისამართი: 

ფაქტიური 

იურიდიული 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

GPS კოორდინატები (UTM WGS 

1984 კოორდინატთა 

სისტემაში) 

 

ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა #70 

ალ. ყაზბეგის #21 

230866435 

X 503886.25        Y 4595769.50 

 

 

ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა #70ა 

ალ. ყაზბეგის #21 

230866435 

X 504086.36 Y 4596033.37 

საწარმოს ხელმძღვანელი 

გვარი და სახელი 

ტელეფონი 

ელ-ფოსტა 

 

გიორგი რეხვიაშვილი 

+995577508065 

Giorgi.Rekhviashvili@heidelbergcement.ge 

 

გიორგი რეხვიაშვილი 

+995577508065 

Giorgi.Rekhviashvili@heidelbergcement.ge 

მანძილი საწარმოდან უახლოეს 

მოსახლემდე 

440 მეტრი 800 მეტრი 

ეკონომიკური საქმიანობის სახე ცემენტის და კლინკერის წარმოება ცემენტის და კლინკერის წარმოება 

გამოშვებული პროდუქციის 

სახეობა 

ცემენტი და კლინკერი ცემენტი და კლინკერი 

 

 



 

 

სკრინინგის ანგარიშის საკანონმდებლო საფუძველი 
რუსთავის ცემენტის ქარხანა ფლობს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას: საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-674 15/08/2018; 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N109 29/12/2009. 

 

რუსთავის მშრალი მეთოდის ქარხანა ფლობს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას: 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-554 

12/07/2018; ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N13 02/04/2013. 

საწარმოში დაგეგმილია საქმიანობის ცვლილება: 

საწარმო არსებული 

ნებართვით 

გამოშვებული 

პროდუქცია: 

ექსპლუატაციის 

პირობების 

ცვლილების შემდეგ, 

გამოშვებული 

პროდუქცია: 

დანადგარები 

რისი 

დემონტაჟიც 

მოხდევა 

რუსთავის ცემენტის 

ქარხანა 

(ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის 

დასკვნა N109 

29/12/2009) 

ცემენტი და კლინკერი ცემენტი  კლინკერის N2 

და N3 მბრუნავი 

რუსთავის მშრალი 

მეთოდის ქარხანა 

(ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის 

დასკვნა N13 

02/04/2013) 

ცემენტი და კლინკერი კლინკერი არ იგეგმება ამ 

ეტაპზე 

 

შენარჩუნებული კლინკერის და ცემენტის ხაზების წარმადობა არ იცვლება. 

საქმიანობა წარმოადგენს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თავი II, მუხლი 5, მე-12 

პუნქტით განსაზღვრულ საქმიანობას და ამავე პუნქტის მიხედვით საჭიროებს სკრინინგის 

პროცედურას. 

დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა 
დაგეგმილი საქმიანობა გულისხმობს ქ. რუსთავში, მშენებელთა ქუჩა #70-ში მდებარე შპს 

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს საკუთრებაში არსებული ცემენტის ქარხნის კლინკერის N2 

და N3 მბრუნავი ღუმელის დემონტაჟს (სურ. 1) ფუნდამენტის დემონტაჟის ჩათვლით. 

აღნიშნული კლინკერის ღუმელების ზომაა 4.2x128 მ. 



 

 

 
სურ. 1: მანძილი ღუმელების დემონტაჟის ადგილიდან უახლოეს მოსახლემდე 

 

რუსთავის ცემენტის ქარხნის კლინკერის N2 და N3 მბრუნავი ღუმელის დემონტაჟის შემდეგ 

საწარმოში გაუქმდება კლინკერის გამოწვის ყველა ღუმელი, შესაბამისად, საწარმოში აღარ 

ნიხდება კლინკერის წარმოება.  ამჟამად, რუსთავის ცემენტის ქარხანას აქვს როგორც 

ცემენტის, ისე კლინკერის წარმოების ნებართვა, კლინკერის N2 და N3 მბრუნავი ღუმელის 

დემონტაჟის შემდეგ კი საწარმოში მოხდება მხოლოდ მხოლოდ ცემენტის წარმოება, ხოლო 

კლინკერის შემოზიდვა ცემენტის წარმოებისთვის მოხდება შპს ჰაიდელბერგცემენტ 

ჯორჯიას მშრალი მეთოდის ((ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N13 02/04/2013) 

ქარხნიდან. 

ასევე კლინკერის და ცემენტის წარმოების ნებართვა აქვს რუსთავის მშრალი მეთოდის 

ცემენტის ქარხანასაც, თუმცა მასში ცემენტის წარმოების ხაზი არ იმუშავებს, ცემენტის ხაზის 

დემონტაჟი ამ ეტაპზე არ იგეგმება. დემონტაჟის შემთხევაში შპს „ჰაიდელბერგცემენტ 

ჯორჯია“ სამინისტროს აცნობებს შესაბამისი გარემოსდაცვიცთი შეფასების კოდექსით 

განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად. 

საბოლოოდ, რუსთავის ცემენტის ქარხანაში (ეედ N109) მოხდება მხოლოდ ცემენტის 

წარმოება, რუსთავის მშრალი მეთოდის ცემენტის ქარხანაში (ეედ N13) კი მხოლოდ 

კლინკერის წარმოება. 

კლინკერის ტრანსპორტირება რუსთავის ცემენტის საწარმოში არსებულ ცემენტის დაფქვის 

საამქროში მოხდება შიდა სარკინიგზო ხაზით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება 

სატვირთო მანქანები შიდა გადაზიდვისთვისაც. ორივე საწარმო მდებარეობს ერთმანეთის 

მომიჯნავედ. კლინკერის გადაზიდვა როგორც სარკინიგზო ასევე სატვირთო 

ავტომობილების მეშვეობით ხდება ქარხნების დამაკავშირებელი შიდა გზებით (სურ 2).  



 

 

 

სურ 2 რუსთავის ცემენტის ქარხანა (ს/კ 02.07.02.035) და რუსთავის მშრალი მეთოდის ცემენტის 

ქარხანა (ყოფილი „ქართული ცემენტი“  (ს/კ 02.07.02.599). 

          შიდა საქარხნო საავტომობილო გზა                       შიდა საქარხნო სარკინიგზო გზა 

 

 

გენგეგმა და საწარმოს სქემა 
გენგეგმასა და საწარმოს გეგმას შეგიძლიათ, გაეცნოთ თანდართულ დემონტაჟის პროექტში. 

ნარჩენები 
დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება არასახიფათო, სამშენებლო ნარჩენები, 

რომელთა მართვა მოხდება ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად. 

წარმოქმნილი ნარჩენებიდან რკინის კონსტრუქციები დაიჭრება, დროებით დარჩება 

საწარმოში და შემდეგ გაიყიდება, სხვა დანარჩენი ტიპის ნარჩენების გატანაზე და 

უტილიზაციაზე პასუხისმგებელი იქნება მესამე პირი. 



 

 

წარმოქმნილი ნარჩენების კატეგორიებსა და რაოდენობას დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ 

თანდართულ დოკუმენტში (დანართი 2). 

ხმაური 
დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს ღუმელის შიდა ნაწილში მუშაობას პნევმატური 

ჩაქუჩით, რაც შეესაბამება საწარმოში მუდმივად მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს. 

შესაბამისად, დემონტაჟის პროცესი მნიშვნელოვან განსაკუთრებულ ხმაურს არ გამოიწვევს. 

ნიადაგი 
დემონტაჟის პროცესი დაგეგმილია არსებული საწარმოს ტერიტორიაზე, სადაც ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს. შესაბამისად, დაგეგმილ საქმიანობას ნიადაგზე რაიმე 

ზემოქმედება არ ექნება. 

რუსთავის ცემენტის ქარხნის კლინკერის N2 და N3 მბრუნავი ღუმელების დემონტაჟის 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანდართულ დემონტაჟის პროექტში. 

 

 

 

   N 

 

 

საკითხი 

ადგილი აქვს 

თუ არა 

გარემოზე 

ზემოქმედებას 

 

 

კომენტარი 

დიახ არა 

1 საქმიანობის მახასიათებლები 

1.1 საქმიანობის მასშტაბი   დაგეგმილი ცვლილება ითვალისწინებს წარმოებული 

პროდუქციის სახეობების შემცირებას. კერძოდ, რუსთავის 

მშრალი მეთოდის ცემენტის ქარხანა გამოუშვებს მხოლოდ 

კლინკერს, რუსთავის ცემენტის ქარხანა კი მხოლოდ ცემენტს. 

1.2 არსებულ საქმიანობასთან 

ან/და დაგეგმილ 

საქმიანობასთან 

კუმულაციური 

ზემოქმედება 

  საწარმოს ტექნოლოგიური ხაზის ცლილებას ექნება მხოლოდ 

შემამსუბუქებელი ზემოქმედება გარემოზე, რადგან მცირდება 

გამოშვებული პროდუქციის სახეობები. 

 

შემუშავებული იქნება ახალი ზღვრულად დასაშვები 

გაფრქვევის (ზდგ) ნორმების დოკუმენტი და წარდგენილი 

იქნება შესათანხმებლად საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.  

 

1.3 ბუნებრივი რესურსების 

(განსაკუთრებით – წყლის, 

ნიადაგის, მიწის,   

ბიომრავალფეროვნების) 

გამოყენება 

  დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე არ არის 

დაგეგმილი ახალი ტერიტორიების ათვისება და არც ერთი სხვა 

ტიპის ბუნებრივი რესურსის გამოყენება. პირიქით მოხდება 

რესურსების გამოყენების შემცირება. 

 

 

 



 

 

1.4 ნარჩენების წარმოქმნა   დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელების შემდეგ 

შემცირდება ნარჩენების რაოდენობა. დემონტაჟის პროცესის 

შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებს კი საწარმო განთავსების 

მიზნით გადასცემს კონტრაქტორ კომპანიას. შესაბამისად, 

საჭირო იქნება ნარჩენების მართვის გეგმის განახლება და 

შეთანხმება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსთან. 

1.5 გარემოს დაბინძურება და 

ხმაური 

  დემონტაჟის სამუშაოები დაგეგმილია საწარმოს ტერიტორიის 

შუა მონაკვეთზე მოსახლეუბისაგან საკმაო მაძილის 

მოშორებით. დემონტაჟის განხორციელდება დღის საათებში. 

დაგეგმილი საქმიანობა გარემოს დაბინძურებისა და ხმაურის 

ზრდას არ გამოიწვევს. არსებული ტექნოლოგიური ხაზის 

ცვლილების გამო კი შემცირდება გაფრქვევების ჯამური 

რაოდენობა.  

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიები შემცირდება ორი ღუმელის 

დემონტაჟის ხარჯზე. 

 

1.6 საქმიანობასთან 

დაკავშირებული 

მასშტაბური ავარიის ან/და 

კატასტროფის რისკი 

  დაგეგმილი საქმიანობა არ გამოიწვევს დამატებითი რისკების 

არსებობას, არსებული გზშ-ები უკვე ითვალისწინებს შესაძლო 

რისკებს და მათზე რეაგირებების მეთოდებს.  

2 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა 

2.1 ჭარბტენიან 

ტერიტორიასთან 

  დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე 

ჭარბტენიან ტერიტორიებზე ზემოქმედების რისკის ზრდა 

მოსალოდნელი არ არის.  

2.2 შავი ზღვის სანაპირო 

ზოლთან 

  დაგეგმილი ცვლილების სფეციფიკიდან გამომდინარე შავი 

ზღვის სანაპირო ზოლზე ზემოქმედების რისკი არ არსებობს. 

2.3 ტყით მჭიდროდ 

დაფარულ 

ტერიტორიასთან, სადაც 

გაბატონებულია 

საქართველოს „წითელი 

ნუსხის“ სახეობები 

  დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე 

მცენარეულ საფარზე და წითელი ნუსხის სახეობებზე 

ზემოქმედების რისკი არ არსებობს. 

2.4 დაცულ ტერიტორიებთან   დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე დაცულ 

ტერიტორიებე ნეგატიური ზემოქმედების  რისკი არ არსებობს. 

2.5 მჭიდროდ დასახლებულ 

ტერიტორიასთან 

  არსებული ტექნოლოგიური ხაზის ცვლილებით შემცირდება 

გაფრქვევების ჯამური რაოდენობა, რასაც პოზიტიური 

ზემოქმედება ექნება საწარმოს გარშემო მდებარე უახლოეს 

მჭირდოდ დასახლებულ ტერიტორიაზე. 

2.6 კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლთან 

და სხვა ობიექტთან 

  დაგეგმილი ცვლილების სფეციფიკიდან გამომდინარე არ არის 

გათვალისწინებული ახალი გარე დამატებითი ტერიტორიების 

ათვისება ან გათხრითი სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და სხვა 

ობიექტებთან დაკავშირებული ნეგატიური ზემოქმედების 

რისკი არ არსებობს. 

3  საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი: 



 

 

2.8 ზემოქმედების 

ტრანსსასაზღვრო ხასიათი 

  არსებული ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე 

ტრანსსასაზღვრო ხასიათის ზემოქმედებასთან 

დაკავშირებული არ არის. 

2.9 ზემოქმედების შესაძლო 

ხარისხი და 

კომპლექსურობა 

  არსებული ცვლილება  გარემოზე ზემოქმედების რისკების 

მნიშვნელოვან ზრდასთან დაკავშირებული არ არის. 

 

 

ლიტერატურა: 
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-

674 15/08/2018; ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N109 29/12/2009. 

2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2-

554 12/07/2018; ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N13 02/04/2013. 

3. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 

აბრევიატურები 
ეედ-ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა 
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ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 02.07.02.035

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020158919    -  26/02/2020 17:34:56   04/03/2020 14:22:39

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ÒÖÓÈÀÅÉ ÓÀÌÒÄßÅÄËÏ    

02 07 02 035

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÒÖÓÈÀÅÉ , ØÖÜÀ ÌÛÄÍÄÁÄËÈÀ , N 70

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 266997.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:02.07.02.030;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ:ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÄÁÉ N1-

ÃÀÍ N 137-ÉÓ ÜÀÈÅËÉÈ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882011100164  , ÈÀÒÉÙÉ 10/03/2011 17:55:24

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  14/03/2011

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÌÓáÅÉË ÂÀÃÀÌáÃÄËÈÀ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÉÍÓÐÄØÝÉÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀ N79 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:09/11/2006

ØÏÍÄÁÉÓ ÌÀÒÈÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÊÏËÄÂÉÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ N26.20.272 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:03/11/1994

ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉ ÒÖÓÈÀÅÉÓ ÌÄÒÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀ ÏÁÉÄØÔÄÁÉÓ ËÄÂÀËÉÆÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ N411 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ

ÈÀÒÉÙÉ:12/03/2010 , ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÀØÉ ÒÖÓÈÀÅÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÁÒÞÀÍÄÁÀ-ÂÀÝÄÌÖËÉ ÌÓáÅÉË ÂÀÃÀÌáÃÄËÈÀ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÉÍÓÐÄØÝÉÉÓ ÌÉÄÒ N235-1 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ

ÈÀÒÉÙÉ:01/07/2008

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ" , ID ÍÏÌÄÒÉ:230866435

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ"

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(3)



1)  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

892017201668

ÈÀÒÉÙÉ 11/12/2017

15:47:36

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/12/2017

ÉÐÏÈÄÊÀÒÉ: ÓÀÀØÝÉÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ "ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÁÀÍÊÉ" 204378869; 

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ" 230866435; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÌÉßÉÓ ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 266997.00 ÊÅ.Ì. ÃÀ ÌÀÓÆÄ ÌÃÂÏÌÉ ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÄÁÉ ;

ÉÐÏÈÄÊÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ NÜAH000233471 , ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ N171425372/171425364,

ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ07/12/2017, ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ É. ÛÀÒÅÀÞÄ,

ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

022007006502

ÈÀÒÉÙÉ 27/06/2007

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 22/07/2008

ÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÒÖÓÈÀÅÝÄÌÄÍÔÉ"; 

ÌÏÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "ÉÍÃÖÒÔÒÉÀ ÊÉÒÉ"; 

ÓÀÂÀÍÉ:×ÀÒÈÉ 6345 ÊÅ.Ì, ÅÀÃÀ 30 ßÄËÉ;

ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ27/06/2007,

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882011141945

ÈÀÒÉÙÉ 29/03/2011

17:24:55

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 31/03/2011

ÌÄÉãÀÒÄ: ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ" 230866435; 

ÌÏÉãÀÒÄ: ÉÒÌÀ ÉÒÄÌÀÛÅÉËÉ P/N: 35001014767; 

ÓÀÂÀÍÉ:×ÀÒÈÉ 502 ÊÅ.Ì;

ÉãÀÒÉÓ ÅÀÃÀ 2016 ßËÉÓ 31 ÃÄÊÄÌÁÒÀÌÃÄ;

áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ØÏÍÄÁÉÓ ÉãÀÒÉÈ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ29/03/2011,

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÒÖÓÈÀÅÉÓ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ, ,

ÉãÀÒÉÓ ÝÅËÉËÄÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ20/03/2013, ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ

ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ ,

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ 2011 ßËÉÓ 29 ÌÀÒÔÉÓ NÛÜ/A-70/03.2011 ÉãÀÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ

ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ 02/03/2015, ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ

ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ ,

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ 2011 ßËÉÓ 29 ÌÀÒÔÉÓ NSC/A-70/03-2011 áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ

ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ30/12/2015,  ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882012087571

ÈÀÒÉÙÉ 01/03/2012

16:51:16

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 02/03/2012

ÂÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÛÐÓ äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ 230866435; 

ÃÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÛÐÓ "ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÊÀÅÛÉÒÂÀÁÌÖËÏÁÉÓ

ÊÏÒÐÏÒÀÝÉÀ" 204876081; 

ÓÀÂÀÍÉ:ÀÅÔÏÌÀÔÉÊÉÓ ÛÄÍÏÁÉÓ I ÓÀÒÈÖËÉÃÀÍ 2 ÊÅ.Ì ×ÀÒÈÉ;

ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:01/03/2014;

ÉãÀÒÉÓ ÅÀÃÀ 2 ßÄËÉ;

ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ01/03/2012,  ÓÀãÀÒÏ

ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÒÖÓÈÀÅÉÓ ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882013000531

ÈÀÒÉÙÉ 03/01/2013

14:25:51

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 12/02/2013

ÂÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ" 230866435; 

ÃÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÓÀÀØÝÉÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ "ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÁÀÍÊÉ"; 

ÓÀÂÀÍÉ:×ÀÒÈÉ: 1 ÓÀÒÈÖËÉ 8 ÊÅ.Ì;

ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:31/12/2022;

ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ N 1015/10 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ03/01/2013, ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ

ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ,

ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ N1-1015/10-002 ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉ,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ

ÈÀÒÉÙÉ29/05/2017,  ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(3)



ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉ N1-1015/10-002,  ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ

N200206980,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ26/02/2020,  ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ É.ÛÀÒÅÀÞÄ

ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉ N1-1015/10-002,  ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÍÏÌÄÒÉ

N200180722,  ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ19/02/2020,  ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ É.ÛÀÒÅÀÞÄ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÍÏÌÄÒÉ

882014050090

ÈÀÒÉÙÉ 31/01/2014

15:17:32

Ö×ËÄÁÉÓ

ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ

 19/02/2014

ÂÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÛÐÓ "äÀÉÃÄËÁÄÒÂÝÄÌÄÍÔ ãÏÒãÉÀ" 230866435; 

ÃÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ: ÛÐÓ "ãÄÏÓÄËÉ" 203841940; 

ÓÀÂÀÍÉ:×ÀÒÈÉ: 266997 ÊÅ. Ì-ÃÀÍ 25 ÊÅ.Ì ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ;

ÓÀÁÏËÏÏ ÈÀÒÉÙÉ:01/01/2019;

ØÉÒÀÅÍÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ31/01/2014,  ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ

ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 3(3)
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rusTavis saregistracio samsaxuri. q. rusTavi,  3700 kostavas q.# 38  tel: 193529, faq:193529

sajaro reestris erovnuli saagento: Tbilisi 0102 wm. nikolozis/n. CxeiZis q. 2 tel: (995 32) 91 04 27; faqsi: (995 32) 91 03 41

/

sakadastro gegma

sajaro  reestris  erovnuli  saagento

saqarTvelos iusticiis saministro

kv.m.

gancxadebis registraciis nomeri:

miwis nakveTis sakadastro kodi:

daniSnuleba:

miwis nakveTis farTobi:

035020702

266997

arasasoflo-sameurneo

882011100164



GSPublisherVersion 0.29.100.100

stadia furceli furclebiSeasrula mbrunavi Rumelis mSeneblobis
organizaciis demontaJis proeqti

Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne

dadianis q.#26
t. 555 05 44 77

-

ganmartebiTi baraTi (1)

-direqtori

damkveTi

direqtori

-
Sps `giproeqti~

g. merebaSvili

Sps `haidelbergcement
jorjia~

 ganmartebiTi baraTi

1.  teritoriaze  (q.rusTavi, mSenebelTa q.#70) ganTavsebulia  sademontaJo

obieqti, kerZod S.p.s. `haiderbergcement jorjia”-s teritoriaze arsebuli

mbrunavi Rumeli, (s/k. 02.07.02.035). nagebobis saZirkveli aris monoliTuri

rkina-betonis. mbrunavi Rumelis sayrdenebi warmoadgens marTkuTxa

profilis r/betonis konstruqciebs. sayrdenebi sxvadasxva simaRlisaa,

maszed damontaJebulia daxrili mbrunavi Rumeli, romelic amogebulia

cecxlgamZle aguriT.

 2. samuSaoebis dawyebamde  samSeneblo organizacia amuSavebs samuSaoTa

warmoebis  proeqts. Aam proeqtis Sedgena unda xdebodes mSeneblobis

organizaciis  proeqtSi miRebuli  gadawyvetilebis Sesabamisad.

  Mmosamzadebel periodSi  unda moxdes: ucxo xalxis gayvana sademontaJo

ubnidan. Ggare da Sida qselebis gamorTva.  saxuravebis gawmenda - fenilis

moxsna, droebiT Senobebis dayeneba  Tavisufal teritoriaze  jgufebad.

droebiTi safariani Robis dayeneba arsebuli Robis adgilmdebareobis

gaTvaliswinebiT.  samSeneblo moednis uzrunvelyofa  droebiTi wyliT da

energiiT, arsebuli qalaqis qselebidan.  Aaqtis Sedgena mosamzadebeli

periodis samuSaoebis Sesaxeb.

3. sademotaJo samuSaoebis  ganxorcieleba unda moxdes zemodan qvemoT

saTanado komisiis daswrebiT.  akrZalulia: sademontaJo samuSaoebis

ganxorcieleba ori-sami konstruqciis erTad.

samuSaoebis dros  unda iyos gaTvaliswinebuli:

 yvela sademontaJo konstruqciis droebiT gamagreba, muSebis saTanado

instruqtaJi  da uzrunvelyofa specialuri qamrebiT da saTvaleebiT.

Ddemontirebuli  konstruqciebis droebiTi dasalagebeli adgili, aqtis

Sedgena ZiriTadi periodis samuSaoebis Sesaxeb. avariuli situaciiis

SemTxvevaSi unda moxdes samuSaoebis SeCereba da yvela sademontaJo

konstruqciebis gamagreba. Yyvela saSiSi adgili unda iyos SemoRobili.

saTanado ganaTebiT Ramis saaTebSi. samSeneblo nagavi droulad unda iqnas

gatanili.
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stadia furceli furclebiSeasrula mbrunavi Rumelis mSeneblobis
organizaciis demontaJis proeqti

Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne

dadianis q.#26
t. 555 05 44 77

-

ganmartebiTi baraTi (2)

-direqtori

damkveTi

direqtori

-
Sps `giproeqti~

g. merebaSvili

Sps `haidelbergcement
jorjia~

A

anakrebi  konstruqciebis demontaJis  dros aucileblad  unda

gaviTvaliswinoT:

-  sademontaJo liTonis kibeebis dayeneba muSebisaTvis /konstruqciebis

mimagrebis adgilebTan.

- Aanakrebi konstruqciebs Soris  nakrebis da kvanZebis  gaxsna

droebiTi  gamagrebis gaTvaliswinebiT.

- Aanakrebi konstruqciebis  samontaJo  yulufebis Semowmeba  da

saWiroebis SemTxvevaSi axlis mowyoba.

- demontirebuli konstruqciebis  gadmotana da dalageba S.p.s.

`haiderbergcement jorjia”-s  teritoriaze specialurad mowyobil  Ria

moedanze;

- traversebis  gamoyeneba da maTi parametrebis gaTvaliswineba amwis

SerCevis dros.

-  monoliTuri rkinabetonis nawilebis daSla  sangrevi CaquCebiT.

yuradReba:  amwis marka SeiZleba  Secvlili iqnas  samSeneblo organizaciis

survilis  Tanaxmad analogiur markaze.

4. vinaidan mSeneblobis  xangZlivoba   ar ganisazRvreba  Снир 1.04.03-85

xangZlivoba pirobiTad miRebulia  6 Tve, samuSaoTa moculobidan

gamomdinare.

5. yvela samuSaos ganxorcieleba moxdes saqarTvelos mTavrobis  2007 w 28

martis  #62  dadgenilebis `mSeneblobis usafrTxoebis wesebi~-s

moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.

6. samuSaos dawyebamde aucileblad  moxdes  mSeneblobis  warmoebis

proeqtis damuSaveba samSeneblo organizaciis mier.
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fotoamsaxveli masala
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Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne
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fotoamsaxveli masala
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stadia furceli furclebiSeasrula mbrunavi Rumelis mSeneblobis
organizaciis demontaJis proeqti

Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne

dadianis q.#26
t. 555 05 44 77
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manqana meqanizmebis uwyisi

-direqtori

damkveTi

direqtori

-
Sps `giproeqti~

g. merebaSvili

Sps `haidelbergcement
jorjia~

manqana meqanizmebis uwyisi

# დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  ერთ. გან რაოდენობა 
1 სამშენებლო ლითონის კიბე  ბაქნით ც 3  
2 მიმღები ნაგვის ბუნკერი ც 2  
3 საკომპრესორო დანადგარი ც 2  
4 სანგრევი ჩაქუჩები ც 4  
5 ნიჩაბი ც 12  
6 ელექტროსახერხი ც 4  
7 სპეცტრანსპორტი ც 8  
8 შემდუღებელი  აპარატი ც 4  
9 LIEBHERR - 200 t. თვითმავალი  ამწე ც 1  

         LIEBHERR -200  teqnikuri daxasiaTeba

1. ტვირთამწეობა             ------------------------       200 ტ.
2. ტელესკოპური ისარი       -------------------------  72 მ.
3. საანგარიშო წაგრძელება:
                 მინიმალური      ------------------------      5,4 მ.
                მაქსიმალური     -------------------------      36 მ.
4.   საერთო ბალასტი            -------------------------  72  ტ
                                .
5 ღერძების რაოდენობა      -------------------------   5 ც.
6. სიჩქარე                    ---------------------------         85 კმ/ სთ.
7. გაბარიტები            ---------------------------- 15.2 X 3 X 3.8 მ.

teqnikur ekonomikuri daxasiaTeba

sademontaJo Senoba-nagebobis klasi  -  III

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis farTobi 266 997 kv.m.

sakadastro kodi  02.07.02.035

sademontaJo Senoba-nagebobis ganaSenianebis farTobi 3096 kv.m.

sademontaJo Senoba-nagebobis moculoba 40 000 kub.m.
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50.000

7700

stadia furceli furclebiSeasrula mbrunavi Rumelis mSeneblobis
organizaciis demontaJis proeqti

Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne

dadianis q.#26
t. 555 05 44 77

-

sademontaJo sqema

-direqtori

damkveTi

direqtori

-
Sps `giproeqti~

g. merebaSvili

Sps `haidelbergcement
jorjia~

sademontaJo
obieqti

r/b fila

sademontaJo sqema

Liebherr - 2000 t
H=22 m
L=20 m

yuradReba!

 sademontaJi meqanizmis marka SeiZleba
Secvlil iqnas analogiur markaze sam-
Seneblo organizaciis survilis Tanaxmad.

mbrunavi Rumeli

D X L   4.2 X 128 m.

r/betonis
sayrdeni
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47.000

stadia furceli furclebiSeasrula mbrunavi Rumelis mSeneblobis
organizaciis demontaJis proeqti

Sps `giproeqti~, q.kaspi, cotne

dadianis q.#26
t. 555 05 44 77

-

samuSaoTa kalendaruli grafiki

-direqtori

damkveTi

direqtori

-
Sps `giproeqti~

g. merebaSvili

Sps `haidelbergcement
jorjia~

1

2

3

4

5

6

7

8

#

samuSaoTa CamonaTvali

mosamzadebeli

Senoba-nagebobebis demontaJi

Senoba-nagebobebis demontaJi

manqana-danadgarebis demontaJi

manqana-danadgarebis demontaJi

Rumelebis sayrenebis demontaJi

saZirkvlebis demontaJi

gare keTilmowyoba

Tveebi

I

demontaJisaTvis saWiro gonivruli vada 6 Tve

samuSaoTa kalendaruli grafiki

II III IV V VI

2. sademontaJo moednis SemoRobva.
3. wyalkanalis sistemebis gamorTva.
4. eleqtro momaregebis sistemis gamorTva.

1. samSeneblo moednis dakvalva.

2. xva konstruqciuli elementebis demontaJi
3. samSeneblo nagvis gatana.

1. kolonebisa da rigelebis demontaJi

2. macivrebis demontaJi.
1. Slamis mimwodebeli danadgarebis demontaJi

2. r/betonis konstruqciebis demontaJi.
1. kedli wyobis demontaJi.

1. #2 mbrunavi Rumelis demontaJi

3. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba
2. kedlebis demontaJi da samS. nagvis gatana
1. saxuravis demontaJi da samS. nagvis gatana

2. sademontaJo teritoriis Sevseba gruntiT
  da datkepna.

1. samSeneblo nagvis gatana.

3. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba

3. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba

2. #3 mbrunavi Rumelis demontaJi

3. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba

3. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba

1. r/betonis konstruqciebis demontaJi.

2. vargisi samSeneblo masalebis dasawyobeba


