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წყალ ტუბოს და ცაგერის მუნიციპალ იტეტებში, ქუთაისი-ალ პანა-მამისონის
საავტომობილო გზის ნამახვანი-ალპანას მონაკვეთზე განსაკუთებული
მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ

,,განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების)
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019
წლის 31 მაისის №257 დადგენილების 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მე-6
ქვეპუნქტის შესაბამისად და 50-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ჰ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. გაიცეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვა (შემდგომში-ნებართვა)
წყალტუბოს და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, ქუთაისი-ალპანა-მამისონის საავტომობილო გზის ნამახვანიალპანას მონაკვეთზე შემდეგი პირობებით:
ა) 2022 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით სსიპ-ტექნიკურ და სამშნებლო ზედამხედველობის სააგენტოში
წარმოდგენილი ბრძანების N1 დანართში მითითებული, სამშენებლო მიზნებისათვის გამოსაყენებელი
ტერიტორიის მიწის ნაკვეთის/ნაკვეთების საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი საბუთები
(ბუფერის X/Y კოორდინატების ხცრილი).
ბ)სამშენებლო სამუშაოები განხორციელედეს იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებზეც სსიპ -ტექნიკური და
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნება საკუთრების ან/და სარგებლობის
დამადასტურებელი საბუთი.
2.გაიწეროს მშენებლობის განხორციელების შემდეგი ეტაპები:
I -საავტომობილო გზისთვის:
ა) მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები:
ა.ა) დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;
ა.ბ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემთხვევაში გრუნტის შეცვლილი ზედაპირის შემდეგ
ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.
ბ) ძირითადი რიგის სამუშაოები:
ბ.ა) მიწის სამუშაოები;
ბ.ბ) ფუძის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.გ) საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.დ) საფარის მოწყობის სამუშაოები;
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II- სატრანსპორტო გვირაბისთვის:
ა) მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები:
ა.ა) მოსამზადებელი სამუშაოები;
ა.ბ) დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;
ბ) ძირითადი რიგის სამუშაოები:
ბ.ა) მიწის სამუშაოები;
ბ.ბ) გვირაბის პორტალის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.გ)გვირაბის გაყვანის სამუშაოები;
ბ.დ) გვირაბის ძირითადი კონსტრუქციის მოწყობა (თაღის მოწყობა);
ბ.ე)გვირაბის ტორკრეტირების სამუშაოები;
ბ.ვ) სადენების მოწყობის სამუშაოები;
III- ხიდებისთვის:
ა) მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები:
ა.ა) მოსამზადებელი სამუშაოები;
ა.ბ) ობიექტის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;
ბ) ძირითადი რიგის სამუშაოები:
ბ.ა) ფუძის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.ბ) ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები;
ბ.გ) როსტვერკის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.დ)ბურჯებისა და საყრდენების მოწყობის სამუშაოები;
ბ.ე.) მალების მოწყობის სამუშაოები;
ბ.ვ.) საფარის მოწყობის სამუშაოები.
IV -ხელოვნური ნაგებობებისთვის, წყალგამტარებისთვი, საყრდენი კედლისთვის და გაბიონებისთვის:
ა)მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები:
ა.ა)დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;
ა.ბ)მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემთხვევაში გრუნტის შეცვლილი ზედაპირზე ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება.
ბ)ძირითადი რიგის სამუშაოები:
ბ.ა)მიწის სამუშაოები;
ბ.ბ)ფუძის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.ბ)საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;
ბ.დ)ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე;
ბ.ე)ძირითადი კონსტრუქციული სიტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულიდან;
V-გამოსაცდელი სამუშაოები.
VI-კეთილმოწყობის სამუშაოები.
3.მშენებლობის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს –
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებულ „A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს
მიერ მომზადებული
მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ შედგენილი ოქმი სანებართვო პირობებით დადგენილი სათანადო
ეტაპის დასრულების შემდეგ წერილობითი სახით წარმოადგინოს სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოში;
4.მშენებლობის ნებართვა ძალაშია 2024 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით.
5.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრებულ იქნას მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში (ქ. თბილისი, სანაპიროს ქუჩა N2).

საქართველოს

6.ბრძანება ძალაში შედის მხარისათვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.
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საფუძველი:
1.შპს ,,ენკა რინიუებლი”-ს
დოკუმენტი;

2020 წლის 30 იანვრის

NGE001-GE-OT-LET-0226 განცხადება და თანდართული

2. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
ობიექტების მშენებლობის ნებართვებისა და ზედამხედველობის სამმართველოს
უფროსის დროებით
მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი ბარქაიას N348/04 14.02.2020 წლის მოხსენებითი ბარათი.

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი
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