
 
საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №732

2020 წლის 4 დეკემბერი

   ქ. თბილისი

 
ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 58-ე მუხლის პირველი და მე-2
ნაწილების შესაბამისად და „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო
საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2020 წლის 5 თებერვლის №5706-IIს საქართველოს
კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის გათვალისწინებით, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური
რეგლამენტი – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი).
 
მუხლი 2
ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის  მოქმედება ვრცელდება საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა კლასის შენობა-ნაგებობაზე, გარდა:
ა) ინდივიდუალური ერთ ან ორ ერთეულიანი (ბინიანი) საცხოვრებელი სახლებისა  და მათი დამხმარე
ნაგებობების, ასევე მათთან დაკავშირებული ადგილებისა და საშუალებებისა;

ბ) II, III, IV, V კლასის აშენებული და მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-
ნაგებობებისა.

 
მუხლი 3
აშენებული და მშენებარე საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები შესაბამისობაში იქნეს
მოყვანილი ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან იმ ვადებში, რომელიც განისაზღვრება
საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული მისაწვდომობის ეროვნული გეგმით. 
მუხლი 4
თუ ამ დადგენილების მე-3 მუხლით დადგენილი მოთხოვნის სრულად უზრუნველყოფა ტექნიკურად
შეუძლებელია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების „მისაწვდომობის ეროვნულ
სტანდარტებთან“ შესაბამისობისათვის, ამ შემთხვევაში მისაწვდომობა მაქსიმალურად უნდა იქნეს
უზრუნველყოფილი ტექნიკური შესაძლებლობის ფარგლებში.
 
მუხლი 5
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი
ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის
6 იანვრის №41 დადგენილება.
მუხლი 6
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი მარტიდან.
 

პრემიერ - მინისტრი გიორგი გახარია

http://www.matsne.gov.ge 30016007010003022472



i

ტექნიკური  რეგლამენტი - 

“მისაწვდომობის ეროვნული 

სტანდარტები”

 



სარჩევი

სარჩევი

თავი 1 გა მო ყე ნე ბა  
 და ად მი ნის ტრი რე ბა                                               1

101	 სა	თაუ	რი                                                          1

102	 მი	ზა	ნი                                                              1

103		 ან	თრო	ფო	მეტ	რიუ	ლი	დე	ბუ	ლე	ბე	ბი              1

104		 პი	რო	ბე	ბი                                                        1

106	 მი	თი	თე	ბუ	ლი	დო	კუ	მენ	ტე	ბი	                        2

107	 	გან	მარ	ტე	ბე	ბი	                                               3

თავი 2 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი                                             6

201	 ზო	გა	დი	                                                         6

202	 საც	ხოვ	რე	ბე	ლი	და	 
	 სა	ძი	ნე	ბე	ლი	ერ	თეუ	ლე	ბი	                             6

თავი 3 შე ნო ბე ბის ბლო კე ბი                                              7

301		 ზო	გა	დი	                                                          7

302		 ია	ტა	კის	ზე	და	პი	რე	ბი	                                    7

303		 დო	ნის	შეც	ვლა	                                              7

304		 მო	სატ	რია	ლე	ბე	ლი	სივ	რცე	                          8

305		 ია	ტა	კის	თა	ვი	სუ	ფა	ლი	სივ	რცე                     10

306	 თა	ვი	სუ	ფა	ლი	სივრცე	მუხ	ლის	 
	 სი	მაღ	ლემ	დე	და	ფეხის	ფალანგისთვის      11

307		 გა	მოშ	ვე	რი	ლი	საგ	ნე	ბი                                  13

308	 მიწ	ვდო	მის	დია	პა	ზო	ნი	                                14

309	 ელემენტების	სამართავები	                        15

თავი 4 მი საწ ვდო მი  
 სვლა გე ზე ბი                                                       17

401		 ზო	გა	დი	                                                        17

402	 მი	საწ	ვდო	მი	სვლა	გე	ზე	ბი	                            17

403		 სა	ვა	ლი	ზე	და	პი	რე	ბი	                                    17

404		 კა	რი,	გზა-	კა	რე	ბი	და	ჭიშკრები                    23

405		 პან	დუ	სე	ბი	                                                    31

406		 ბორ	დიუ	რის	პან	დუ	სე	ბი	და	 
	 შე	რეუ	ლი	გა	და	სას	ვლე	ლე	ბი	                        33

407		 ლიფ	ტე	ბი                                                     38

408		 შეზ	ღუ	დუ	ლი	გა	მო	ყე	ნე	ბის	ლიფ	ტე	ბი	        45

409		 კერ	ძო	საც	ხოვ	რებ	ლე	ბის	ლიფ	ტე	ბი	           48

410		 ბა	ქან	-ლიფ	ტე	ბი	                                         49

თავი 5 ად გი ლი სა და შე ნო ბის  

 ზო გა დი ელე მენ ტე ბი                                           52

501		 ზო	გა	დი                                                          52

502		 ავ	ტო	სად	გო	მი	სივ	რცეე	ბი                            52

503		 სატ	რან	სპორ	ტო	სა	შუა	ლე	ბე	ბის	 
	 მგზავ	რე	ბით		დატ	ვირ	თვის	ზო	ნა	               56

504		 გზა-	კი	ბეე	ბი.                                                  57

505	 სა	ხე	ლუ	რე	ბი	                                                59

506		 ფან	ჯრე	ბი                                                      62

507	 ავ	ტო	სად	გომ	ზე	გა	მა	ვა	ლი	 
	 მი	საწ	ვდო	მი	სვლა	გე	ზე	ბი                             62

თავი 6 წყალსადენის ელე მენ ტე ბი და  

 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი                                                63

601		 ზო	გა	დი.	                                                        63

602		 წყლის	და	სა	ლე	ვი	ფან	ტა	ნე	ბი	და	 
	 ბოთ	ლე	ბის	ასავ	სე	ბი	პუნ	ქტე	ბი.                  63

603		 ტუა	ლე	ტი	და	საა	ბა	ზა	ნო	ოთა	ხე	ბი	            64

604		 უნი	ტა	ზე	ბი	და	ტუა	ლე	ტის	ნაკ	ვე	თუ	რე	ბი	  65

605		 პი	სუა	რე	ბი	                                                    74

606		 ხელ	სა	ბა	ნე	ბი	და	ნი	ჟა	რე	ბი	                          75

607		 აბა	ზა	ნე	ბი	                                                     76

608		 საშ	ხა	პის	ნაკ	ვე	თუ	რე	ბი	                                78

609		 ხელ	მო	სა	ჭი	დი	ძე	ლე	ბი	                                84

610		 და	საჯ	დო	მე	ბი	                                             85

611		 სა	რეც	ხი	მან	ქა	ნე	ბი	და	 
	 ტან	საც	მლის	საშ	რო	ბე	ბი	                             87



სარჩევი

612	 საუ	ნე	ბი	და	ორ	თქლის	აბა	ნოე	ბი                88

თავი 7 სა კო მუ ნი კა ციო ელე მენ ტე ბი და  

 ფუნ ქციე ბი                                                       89

701	 ზო	გა	დი	                                                       89

702		 გან	გა	ში	                                                        89

703		 ნიშ	ნე	ბი                                                         89

704		 ტე	ლე	ფო	ნე	ბი	                                               97

705		 ამოც	ნო	ბა	დი	გამაფრთხილებლები	           98

706	 მოს	მე	ნის	დამ	ხმა	რე	სის	ტე	მე	ბი	                102

707		 ბან	კო	მა	ტე	ბი	და	ჩა	სა	რიც	ხი	აპა	რა	ტე	ბი	  103

708		 ორ	მხრი	ვი	სა	კო	მუ	ნი	კა	ციო	 
	 სის	ტე	მე	ბი	                                                  104

თავი 8 სპე ცია ლუ რი ოთა ხე ბი და  

 სივ რცეე ბი                                                      105

801		 ზო	გა	დი	                                                      105

802		 თავ	შეყ	რის	ფარ	თო	ბე	ბი	                            105

803		 ტან	საც	მლის	გა	მო	საც	ვლე	ლი,	 
	 მო	სა	ზო	მე	ბე	ლი	და	შე	სა	ხა	ნი	ოთა	ხე	ბი	        112

804		 სამ	ზა	რეუ	ლოე	ბი	                                        112

805		 სატ	რან	სპორ	ტო	მისაწვდომი

										საშუალებები	                                             115

806		 და	კა	ვე	ბის	საკ	ნე	ბი	და	 
	 საც	ხოვ	რე	ბე	ლი	საკ	ნე	ბი	                             118

807		 სა	სა	მარ	თლო	დარ	ბა	ზე	ბი	                          118

808	 გაძ	ლიე	რე	ბუ	ლი	აკუს	ტი	კა	 
	 საკ	ლა	სო	ოთა	ხე	ბის	თვის                            118

თავი 9 ჩა შე ნე ბუ ლი ავე ჯი და  

 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი                                              120

902	 სა	სა	დი	ლო	ზე	და	პი	რე	ბი	და	 
	 სა	მუ	შაო	ზე	და	პი	რე	ბი	                                120

903	 ძელ	სკა	მე	ბი	                                                120

904		 სა	ვაჭ	რო	და	მომ	სა	ხუ	რე	ბის	თვის	 
	 გან	კუთ	ვნი	ლი	დახ	ლე	ბი	და	ვიტ	რი	ნე	ბი    121

905		 სა	თავ	სო	სივ	რცეე	ბი	                                  123

906		 და	სა	ტე	ნი	სად	გუ	რე	ბი                                123

907		 სა	თა	მა	შო	აპა	რა	ტე	ბი	და	მაგ	დე	ბი            123

თავი 10 სა რეკ რეა ციო მისაწვდომი საშუალებები              124

1001	 ზო	გა	დი                                                        124

1002	 ატ	რაქ	ციო	ნე	ბი                                            124

1003	 სა	რეკ	რეა	ციო	სა	ნაოს	ნო	მისაწვდომი		

											საშუალებები                                             126

1004	 სა	ვარ	ჯი	შო	მოწ	ყო	ბი	ლო	ბე	ბი	და 
	 აღ	ჭურ	ვი	ლო	ბე	ბი                                        128

1005	 სა	თევ	ზაო	პირ	სე	ბი	და	ბაქნები                  129

1006	 გოლ	ფის	სა	თა	მა	შო	მოედ	ნე	ბი                    129

1007	 მი	ნია	ტუ	რუ	ლი	გოლ	ფის	 
	 სა	თა	მა	შო	მოე	და	ნი                                     130

1008	 სა	თა	მა	შო	ტე	რი	ტო	რიე	ბი                           131

1009	 სა	ცუ	რაო	აუ	ზე	ბი,	სა	ბავ	შვო	აუ	ზე	ბი, 
		 ჯა	კუ	ზე	ბი	და	სპა                                         135

1010	 სას	რო	ლი	მოწ	ყო	ბი	ლო	ბე	ბი	სას	რო	ლი	 
	 პო	ზი	ციე	ბით                                                140

თავი 11 საც ხოვ რე ბე ლი ერ თეუ ლე ბი და  

  სა ძი ნე ბე ლი ერ თეუ ლე ბი                                141

1101		 ზო	გა	დი	                                                      141

1102		 მი	საწ	ვდო	მი	ერ	თეუ	ლე	ბი	                          141

1103		 ა ტი	პის	ერ	თეუ	ლე	ბი	                                 142

1104		 ბ	ტი	პის	ერ	თეუ	ლე	ბი	                                 149

1105		 გ	ტი	პის	(მი	საწ	ვდო	მი)	ერ	თეუ	ლე	ბი          159

1106		 ერთეულები	საკომუნიკაციო	 
	 საშუალებებით	                                          160



1

თავი 1. გა მო ყე ნე ბა და ად მი ნის ტრი რე ბა

ქვე თა ვი 101 
სა თაუ რი

დოკუმენტიცნობილია,როგორცტექნიკურირეგლამენტი
- “მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები”  და შემ-
დგომში მოხსენიებული იქნება, როგორც „ეს ტექნიკური
რეგლამენტი“.

ქვე თა ვი 102 
მი ზა ნი

102.1 ზო გა დი. ამტექნიკურირეგლამენტის3-10თავებსა
და1002,1003და1006ქვეთავებშიწარმოდგენილიტექნი-
კურიკრიტერიუმებიადგილებს,საშუალებებს,შენობებსა
დაელემენტებსიმადამიანებისთვისმისაწვდომსადაგა-
მოყენებადსხდის,რომელთაცფიზიკურიშეზღუდულიშე-
საძლებლობისგამოარშეუძლიათგადაადგილება,სიარუ-
ლისას დამოკიდებულნი არიან დამხმარე საშუალებებზე,
არიანუსინათლონიდამცირემხედველნი,ყრუდასმენა-
დაქვეითებულნი,არშეუძლიათკოორდინაცია,არშეუძ-
ლიათრამესთანმიღწევადამანიპულაცია/ხელისმტევნი-
სადათითებისმოძრაობა,ნაკლებამტანებიარიან,უჭირთ
გრძნობიერიინფორმაციისგადმოცემადამასზერეაგირე-
ბადა ახასიათებთფიზიკურიზომისუკიდურესობები. ამ
ქვეთავებისმიზანია,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონე
პირს შესაძლებლობა მისცეს, დამოუკიდებლად მიუახ-
ლოვდეს, შევიდეს და გამოიყენოს ადგილი, საშუალება,
შენობაანელემენტი.

102.2 გა მო ყე ნე ბა. ადგილები, საშუალებები, შენობე-
ბი და ელემენტები, რომლებიც მისაწვდომი უნდა იყოს
ტექნიკური რეგლამენტის - “შენობა-ნაგებობების
უსაფრთხოების წესების შესაბამისად” ამავდროულად,
უნდააკმაყოფილებდნენამტექნიკურირეგლამენტიმე-3-
10-ეთავებისშესაბამისდებულებებს. საცხოვერბელიდა
საძინებელიერთეულებიუნდაშეესაბამებოდესმე-11თავ-
შიგაწერილდებულებებს.

ქვე თა ვი 103  
ან თრო ფო მეტ რიუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი

ამ ტექნიკური რეგლამენტის ტექნიკური კრიტერიუმები
ეფუძვნებაზრდასრულიადამიანისგაბარიტებსდაფუნ-
ქციურ შესაძლებლობებს და იმ ნაწილებში, სადაც კონ-
კრეტულადაამითითებული-ბავშვებს.

ქვე თა ვი 104  
პი რო ბე ბი

104.1 ზო გა დი. როდესაც ამ ტექნიკური რეგლამენტის
სპეციფიკური კრიტერიუმი განსხვავდება ამ ტექნიკური
რეგლამენტისზოგადიკრიტერიუმისგან,გამოიყენებასპე-
ციფიკურიკრიტერიუმი.

104.2 პრო ცენ ტე ბის გა მოთ ვლა. როდესაც ელემენტის ან
მისაწვდომისაშულებებისზომისანმასშტაბისდადგენი-
სასპროპორციაანპროცენტებიგამოიყენება,დასაშვებია
5–ზენაკლებითანრიგისნაკლებობითდამრგვალება.

104.3 და საშ ვე ბი ცდო მი ლე ბა. ყველა ზომა ექვემდება-
რება ინდუსტრიის ჩვეულებრივი ცდომილებების, გარდა
იმშემთხვევებისა,როცაუდიდესიდაუმცირესიგეომეტ-
რიულიპარამეტერიწინასწარააგანსაზღვრული.

104.3 გრა ფი კუ ლი მა სა ლა. თუ საგანგებოდ არაა განსაზ-
ღრული, აქ მოცემულ სურათებს მხოლოდ საინფორმა-
ციოდანიშნულებააქვსდაარწარმოადგენსამტექნიკური
რეგლამენტისნაწილს.

104.4 ია ტა კი ან ია ტა კის ზე და პი რი. ტერმინებში„იატაკი“
ან „იატაკის ზედაპირი“ იგულისხმება იატაკის ან მიწის
მოპირკეთებულიზედაპირი.

104.6 მი თი თე ბუ ლი ქვე თა ვე ბი. თუ საგანგებოდ სხვაგ-
ვარად არაა განსაზღრული, მითითება ამ ტექნიკური
რეგლამენტისსხვაქვეთავზეანქვეთავისნაწილზეეხება
მითითებულიქვეთავისანქვეთავისნაწილსმთლიანად.
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თავი 1. გა მო ყე ნე ბა და ად მი ნის ტრი რე ბა

პირობითიაღნიშვნა მნიშვნელობა

მანძილი,რომლიცგვიჩვენებსსაერთაშორისოერთეულებს(მილიმეტრებში,თუ
სხვაგვარადარააგანსაზღვრული).

მანძილიპატარაზომებისთვის

მანძილი,რომელიცგვიჩვენებსდიპაზონსმინიმალურიდანმაქსიმალურამდე

მინიმალური

მაქსიმალური

მეტი

ტოლიანმეტი

ნაკლები

ნაკლებიანტოლი

იატაკისთავისუფალისივრცისანმანევრირებისთვისგამოყოფილი
თავისუფალისივრცისსაზღვარი

შუახაზი

ნებადართულიელემენტიანმისიგაგრძელება

სავალიანმისაწვდომიმიმართულება

კედელი,იატაკი,ჭერიანსხვაელემენტიგაჭრილიჭრილშიანგეგმაზე

გამოკვეთილიელემენტიჭრილშიანგეგმაში

ელემენტის,სამართავისანმოწყობილობისმდებარეობისზონა

სურათი105.4

გრაფიკულიაღნიშვნებისურათებისთვის

თა ვი 105 
მი თი თე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი 

105.1 ზო გა დი. 105.2ქვეთავშიჩამოთვლილისტანდარტე-
ბი მიიჩნევა ამ ტექნიკური რეგლამენტის ნაწილად თი-
თოეული მითითებული სტანდარტისთვის დადგენილი
მოცულობით.როდესაცამტექნიკურირეგლამენტისკრი-
ტერიუმებიგანსხვავდებამითითებულსტანდადტებშიმო-
ცემული კრიტერიუმებისგან, გამოიყენება ამ ტექნიკური
რეგლამენტისკრიტერიუმები.

105.2 დო კუ მენ ტე ბი

105.2.1 სმე ნის აპა რა ტე ბი -IEC60118.4-2014.

105.2.2 სა ხან ძრო გან გა შის კოდი -  NFPA72-2002.

105.2.3 მისაწვდომი საკომუნიკაციო შესვლის 
სისტემების შესრულების კრიტერიუმები  - DASMA

303-2006.

105.2.4 ელექ ტრო ნუ ლად და მცი რე ელექ ტროე ნერ გია-
ზე მო მუ შა ვე კა რე ბი -  BHMAA156.19-2013

105.2.5 ელექ ტროე ნერ გია ზე მო მუ შა ვე კა რე ბი ფე ხით 
მო სია რუ ლე თათ ვის -  BHMAA156.10-2011.

105.2.6 უსაფ რთხოე ბის კო დექ სი ლიფ ტე ბი სა და ეს კა-
ლა ტო რე ბის თვის -  ASMEA17.1-2013/CSAB44-16.

105.2.7 უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბი ბა ქან -ლიფ ტე-
ბი სა და კი ბის სკამ -ლიფ ტე ბის თვის -  ASMEA18.1-2014

105.2.8 სა ჯა რო გა მო ყე ნე ბის ბავ შვთა სა თა მა შო მოედ-
ნებ ზე მოწ ყო ბი ლო ბე ბის უსაფ რთხოე ბის თაო ბა ზე - 
ASTMF1487-01.

105.2.9 სტან დარ ტუ ლი ლა ბო რა ტო რიუ ლი ტეს ტი მი-
საწ ვდომ გა რე მო ში ფან ჯრი სა და კა რის გა სა ღე ბად 

900

მინ.

მაქს.

CL

150

840 - 900
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თავი 1. გა მო ყე ნე ბა და ად მი ნის ტრი რე ბა

სა ჭი რო ძა ლი სა და მოძ რაო ბის და სად გე ნად -  AAMA
513-14.

105.2.10 ბავ შვთა სა თა მა შო მოედ ნებ ზე სა ფა რი მა სა-
ლის სტან დარ ტუ ლი მა ხა სია თებ ლე ბი ტრავ მე ბის ასა-
ცი ლებ ლად -  ASTMF1292.

105.2.11 რა დიო ქა ტიუ რი დაშ ლის და სად გე ნი სტან-
დარ ტუ ლი სა ტეს ტო მე თო დი ხმის შთან თქმის სა ტეს-
ტო მე თო დებ ში გა მო სა ყე ნებ ლად -  ASTME 2235-04,
2012წ.

ქვე თა ვი 106 
გან მარ ტე ბე ბი 

106.1 ზო გა დი. ამტექნიკურირეგლამენტისმიზნებისთვის
107.5ქვეთავშიჩამოთვლილტერმინებსაქვთმითითებუ-
ლიმნიშვნელობები.

106.2 მი თი თე ბულ სტან დარ ტებ ში გან მარ ტე ბუ ლი ტერ-
მი ნე ბი. მითითებულსტანდარტშისაგანგებოდგანმარტე-
ბულტერმინს,რომელიცარარისგანმარტებულიამქვე-
თავში,გამოიყენებამითითებულსტანდარტშიმოცემული
მნიშვნელობით.

106.3 გა ნუ მარ ტა ვი ტერ მი ნე ბი. ტერმინებს,რომლებიცარაა
საგანგებოდგანმარტებულიამტექნიკურრეგლამენტშიან
მითითებულსტანდარტში,ექნებაკოლეგიურლექსიკონებ-
ში გამოყენებული მნიშვნელობა კონტექსტიდან გამომდი-
ნარე.

106.4 მხო ლო ბით -მრავ ლო ბი თის გა თა ნაბ რე ბა. მხოლო-
ბითში გამოყენებული სიტყვები, ტერმინები და ფრაზები
გულისხმობსმრავლობითსაცდამრავლობითშიგამოყენე-
ბული-მხოლობითსაც.

106.5 ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა

ად გი ლი: მიწისნაკვეთი,რომელიცმოქცეულიასაკუთრე-
ბისსაზღვარშიანრომელზეცვრცელდებაგავლისუფლე-
ბა.

არ სე ბუ ლი მისაწვდომი საშუალება: ამ ტექნიკური
რეგლამენტის მიღებამდე დასრულებული მისაწვდომი
საშუალება,  ან მისაწვდომი საშუალება, რომელზეც ნე-
ბართვაგაიცა.

არ სე ბუ ლი შე ნო ბები: ამტექნიკურირეგლამენტის მიღე-
ბამდე აშენებულიშენობები, ან შენობა,რომელზეც მშე-
ნებლობისნებართვაგაიცა.

ბორ დიუ რის პან დუ სი: მოკლეპანდუსი,რომელიცშეჭრი-
ლიაბორდიურშიანდადგმულიამასზე.

ბურთის დასარტყამი ადგილი: ადგილიგოლფისსათამაშო
მინდორზე,სადაცმოთამაშეპირველდარტყმასასრულებს.

გა დამ ყვა ნი მოწ ყო ბი ლო ბა: აპარატურა,რომელიცეტლით
ანგადაადგილებისსხვადამხმარესაშუალებითმოსარგებ-
ლეადამიანსეხმარებაატრაქციონისსკამზემოთავსებაში.

გა და სას ვლე ლის აღ მნიშ ვნე ლი (ზებრა): გადასასვლელიან
სხვაგზა,განკუთვნილიფეხითმოსიარულეთათვის,რომე-
ლიცსამანქანოგზისგადასაკვეთადგამოიყენება.

გადასასვლელი ხი დი: საცალფეხო სავალი გზა,რომელიც
ფიქსირებულ სტრუქტურას ან მიწის ნაკვეთს მცურავ
სტრუქტურასთანაკავშირებს.გემებთანდასაკავშირებელი
საფეხურებიანი გადასასვლელი ბილიკები დოკუმენტში
განხილულიარარის.

გა ნი ვი დახ რა: დახრა, რომელიც სავალი მიმართულების
პერპენდიკულარულია(იხილეთდახრისსვლა).

გარ და მა ვა ლი ფი ლა: გრძივიხიდისბოლოებშიარსებული
დაქანებულისიბრტყექვეითთამიმოსვლისათვის.

გა სარ თო ბი ატრაქციონი: ნებისმიერი მისაწვდომი
საშუალება,ანმისინაწილი,რომელიცმდებარეობსგასარ-
თობიპარკისანატრაქციონისტერიტორიაზე.გასართობი
ატრაქციონები მოიცავს, მაგრამ არშემოიფარგლება, გა-
სართობისახლებითდასხვაატრაქციონებითდასაჯდომის
გარეშე.

გოლ ფის მან ქა ნის სა ვა ლი გზა: გოლფის მანქანის გადა-
საადგილებელიგზა.

დახ რი ლი სიბ რტყე ნა ვე ბი სათ ვის: დახრილისივრცე,რაც
განკუთვნილიანავებისანსხვასაზღვაომოწყობილობების
წყალშიჩასაშვებადანწყლიდანამოსაყვანად.

დახ რის სვლა: დახრა, რომელიც სავალი მიმართულების
პარალელურია(იხილეთგანივიდახრა).

დო ნის წყვე ტა: ორიგანსხვავებულისიმაღლისზედაპირის
შეხებისხაზი.

ელე მენ ტი: შენობის,მისაწვდომისაშუალების,სივრცისან
ადგილისარქიტექტურულიანმექანიკურიკომპონენტი.

ელემენტების სამართავები: ელემენტისკომპონენტი,რომ-
ლისსაშუალებითხდებასაგნებისმოთავსება-გამოღება,ან
ელემენტისგააქტიურება,გათიშვაანრეგულირება.

ეტ ლის დასატენი ად გი ლი: იატაკისთავისუფალისივრცე,
სადაც შშმ პირებს ეტლის ბატარეის დამუხტვის შესაძ-
ლებლობააქვთ.

თავ შეყ რის ფართობი: შენობაანმისაწვდომისაშუალება,
ან მისი ნაწილი, რომელიც გამოიყენება გასართობი,
ღვთისმსახურების,საგანმანათლებლოანსაზოგადოებრი-
ვიშეკრებისანმსგავსიმიზნებისათვის,რომელიცმოიცავს
დაარამხოლოდ:საკლასოოთახებს,სალექციოაუდიტო-
რიებს, სასამართლო დარბაზებს, საჯარო შეხვედრების
ოთახებს,საკანონმდებლოდარბაზებს,კინოთეატრებს,აუ-
დიტორიებს, თეატრებს, სათამაშო სახლებს, რესტორან-
-თეატრებს, საკონცერტო დარბაზებს, საშემსრულებლო
ხელოვნების ცენტრებს, ამფითეატერებს, მოედნებს, სტა-
დიონებს, რელიგიური აღმსარებლობის ადგილებს ან სა-
კონფერენციოცენტრებს.

თა ნამ შრო მელ თა სა მუ შაო ად გი ლი: სრული სივრცე ან
მისი ნაწილი, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ თანამ-
შრომლების მიერ და მხოლოდ სამუშაო დანიშნულებით.
დერეფნები,ტუალეტები,სამზარეულოებიდამოსვენების
ოთახები არწარმოადენსთანამშრომელთა სამუშაო ად-
გილებს.

ლიფ ტის მდე ბა რეო ბის მიმ თი თე ბე ლი სის ტე მა: ლიფტის
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაკონტროლებლებს
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ფოიეში, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია სასურ-
ველი სართულის შერჩევა, ინდიკატორებსფოიეში, რომ-
ლებიცმიუთითებს,რომელილიფტიამოსულიდაკაბინის
ინდიკატორებს, რომლებიც მიუთითებს, რომელ სართუ-
ლებზეგაჩერდებაკაბინა.

მიმოსვლის ბი ლი კი: ფეხით მოსიარულეთათვის შენობის
გარეთანშიგნითმოწყობილიგზაერთიადგილიდანმეო-
რესთანმისასვლელად,მათშორისმაგრამარამხოლოდ::
საფეხმავლობილიკები,შიდაეზოები,დერეფნები,ლიფტე-
ბი,ბაქან-ლიფტები,პანდუსები,კიბეებიდაბაქნები.

მი საწ ვდო მი: აღნიშნავს ადგილს, შენობას, საშუალებას
ან მის ნაწილს, რომელიც შეესაბამება ამ ტექნიკურ
რეგლამენტს.

მისაწვდომი საშუალება: ადგილზე/მიწის ნაკვეთზე
არსებული ყველა შენობა, ნაგებობა, გაუმჯობესებული
ადგილი,ელემენტი,საფეხმავლობილიკი,სატრანსპორტო
საშუალებისგზაანმათინაწილი.

მი წის პი რას მდე ბა რე სა თა მა შო კომ პო ნენ ტი: სათამაშო
კომპონენტი,რომელსაცროგორცშესასვლელი,ისეგასას-
ვლელიმიწისდონეზეაქვს.

მოს მე ნის დამ ხმა რე მოწ ყო ბი ლო ბები (ALS): გადამცემე-
ბის, მიმღებების და შემწყვილებელი მოწყობილობების
გამტარუნარიანობის გაძლიერება, აკუსტიკური სივრცის
გვერდის ავლით ხმისწყაროსადა მსმენელსშორის, ინ-
დუქციურიმარყუჟის,რადიოსიხშირის,ინფრაწითელიან
პირდაპირისადენებისსაშუალებით.

მოძრავი გა სარ თო ბი ატ რაქ ციო ნი: სისტემა, რომლის სა-
შუალებითაცადამიანებიდადგენილგზასგადიანგანსაზ-
ღვრულტერიტორიაზეგართობისმიზნით.

მოძრავი გა სარ თო ბი ატ რაქ ციო ნის დასაჯდომი: ჩაშენებუ-
ლიანმექანიკურადმიმაგრებულიდასაჯდომიმოძრავატ-
რაქციონზეერთიანმეტიმგზავრისმოსათავსებლად.

მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშანი: ელექ-
ტრონული ნიშნები, რომლებსაც აქვთ გამოახულების გა-
დაადგილების,პირადპირიეთერისანმოკლეშეტყობინე-
ბებისგადაცემისშესაძლებლობა.

მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშნის სიმ ბო-
ლოე ბი: სიმბოლოები ელექტონულ ნიშანზე პიქსელების
მწკრივისგანშედგება.მაღალირეზოლუციისVMSსიმბო-
ლოებს პიქსელები ვერტიკალური მიმართულებით 16 ან
მეტირიგისაქვთ.დაბალირეზოლუციისVMSსიმბოლოე-
ბის შემთხვევაში კი პიქსელები შვეული მიმართულებით
7-დან15-მდეა.

ნი შა ნი: არქიტექტურული ელემენტი, რომელიც შეიცავს
ტექსტურ,სიმბოლურ,ტაქტილურანგრაფიკულინფორ-
მაციას.

პან დუ სი: სავალიზედაპირი,რომელიცდახრილია1:20-ზე
მეტად.

პიქ ტოგ რა მა: გრაფიკულისიმბოლო,რომელზეცასახულია
აქტივობები,მისაწვდომისაშუალებებიანკონცეფციები.

რბი ლი მა სა ლის შემ ცვე ლი სა თა მა შო სტრუქ ტუ რა: 
სრულადდახურულსივრცეშისათამაშოსტრუქტურა,რაც

ერთიანმეტიკომპონენტისგანშედგებადამომხმარებელს
შესაძლებლობას აძლევს ითამაშოს დრეკადი მასალით,
როგორიცაა:პლასტმასი,ბადეანქსოვილი.

საავ ტო მო ბი ლო გზა: საავტომობილო ტრანსპორტისთვის
განკუთვნილიგზა,როგორიცაა:ქუჩა,გზაანავტოსადგომი
საშუალებები.

სა ბავ შვო გა მო ყე ნე ბის: სივრცეებიდა ელემენტები, რომ-
ლებიც საგანგებოდაადაგეგმარებული 12 წლისადაუმ-
ცროსიასაკისპირებისთვის.

საერთო გა მო ყე ნე ბა: შიდაანგარემიმოსვლისბილიკები,
ოთახები,სივრცეებიანელემენტები,რაცარარისსაზოგა-
დოებრივიგამოიყენებისთვის,არამედგანკუთვნილიაორი
ანმეტიპირისსაერთომოხმარებისთვის.

სა თა მა შო ელე მენ ტი:  ელემენტი,რომელიცქმნისთამაშის,
სოციალიზაციისადასწავლისკონკრეტულშესაძლებლო-
ბებს.სათამაშოელემენტიშესაძლოადამზადდეს,ანიყოს
ბუნებრივი; ამასთან, შესაძლოა იყოს ცალკე მდგომი ან
შედგენილისათამაშოსტრუქტურისნაწილი.

სა თა მა შო სივ რცის შე მაღ ლე ბუ ლი კომ პო ნენ ტი: შემაღ-
ლებულანდადაბლებულადგილზეგანლაგებულიკომპო-
ნენტისათამაშოსივრცეში,რომელიცამასთანორანმეტ
სათამაშოელემენტსაერთიანებსანფუნქციურადაკავში-
რებს, სათამაშო აქტივობისათვის ინტეგრირებული სივ-
რცისშესაქმენლად.

სა თა მა შო ფარ თო ბი: ტერიტორიის ნაწილი, რომელზეც
განთავსებულია სხვადასხვა ელემენტები ბავშვების გარ-
თობისდანიშნულებით.

სა ფეხმავლო გზა: დამუშავებულზედაპირიანიგზაღიაცის
ქვეშ,რომელიცგანკუთვნილიაფეხითმოსიარულეთათვის.

საც ხოვ რე ბე ლი: სივრცე შენობაში, სადაც ადამიანები
ცხოვრობენ,იძინებენ,ჭამენანსაჭელსამზადებენ.სველი
წერტილები,ტუალეტები,საკუჭნაოები,დერეფნები,სხვა-
დასხვასათავსოებიდამსგავსისივრცეებიარგანიხილება
საცხოვრებელსივრცეებად.

საც ხოვ რე ბე ლი ერ თეუ ლი: ცალკეული ერთეული, სა-
დაც უზრუნველყოფილია სრული, დამოუკიდებელი
საცხოვრებელი საშუალებები ერთი ან ერთზე მეტი პი-
რისათვის და სადაც მუდმივადაა პირობები ცხოვრების,
დაძინების,ჭამის,საჭმლისმომზადებისადაჰიგიენისდაც-
ვისათვის.

სა ძი ნე ბე ლი ერ თეუ ლი: ოთახიანსივრცე, სადაცადამია-
ნები იძინებენ და რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს მუდ-
მივპირობებსსაცხოვრებლად,დასაძინებლად,საჭმელად
დასანიტარულზონასანსამზარეულოსმოწყობილობებს,
მაგრამარაორივეს.ამგვარიოთახებიდასივრცეები,რომ-
ლებიც წარმოადგენს საცხოვრებელი ერთეულის ნაწილ-
საც,არარისსაძინებელიერთეულები.

სა წი ნააღ მდე გო მი მარ თუ ლე ბით დახ რა: ნებისმიერიდახ-
რა, რომელიც ბორდიურის პანდუსის დახრის საწინააღ-
მდეგომიმართულებითაადახრილი.

სივრცე ეტლით მოსარგებლეთათვის: სივრცეარაუმცირეს
ერთი ეტლისა და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთა
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თანმხლები პირებისათვის. ასეთი ადგილები შესაძლოა
იტევდესრამდენიმეეტლსდაშშმპირთათანმხლებპირს.

სივრცე ეტლისთვის: სივრცეერთიეტლისადაეტლითმო-
სარგებლეშშმპირისთვის.

სიმ ბო ლოე ბი: ასოები,რიცხვები, სასვენი ნიშნებიდატი-
პოგრაფიულისიმბოლოები.

სპორ ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის სივ რცე: ტერიტორიის განსაზ-
ღვრულიმონაკვეთი,სადაცსპორტულითამაშიანვარჯი-
შიმიმდინარეობს.

ტე ლე ტაი პი (TTY):ტელეტაიპის აბრევიატურა. მოწყობი-
ლობა,რომელიციყენებსინტერაქტიულ,ტექსტურკომუ-
ნიკაციასსტანდარტულსატელეფონოქსელშიკოდირებუ-
ლისიგნალებისგადაცემისსაშუალებით.ტერმინიTTYაღ-
ნიშნავსმოწყობილობებს,რომლებიცცნობილია,როგორც
კლავიატურიანიტელეფონებიდატელეფონებიყრუთათ-
ვის(TDD).

უსაფრთხო ზო ნა: მიწისდონეზეარსებულიფართობი,რო-
მელიცუშუალოდ ესაზღვრება სათამაშო სივრცეს ან სა-
თამაშომოწყობილობას(დადგენლია106.2.10-ექვეთავში
განსაზღვრულიASTMF1487სტანდარტით),წარმოადგენს
სათამაშომოწყობილობისირგვლივთავისუფალსივრცეს,
სადაცდიდიაალბათობამომხმარებელიდავარდესანმოხ-
ვდესსათამაშომოწყობილობიდანგამოსვლისას.

ღილაკები ლიფტის კაბინის გამოძახების თანმიმდევრობის 
სამართავად:ტექნოლოგია,რომელიცგამოიყენებაზემო-
თაანქვემოთამიმართულებისღილაკებითლიფტისკაბი-
ნისგამოსაძახებლად.

ღილა კის ზე და პი რი: ნებისმიერიღილაკისზედაპირი,რო-
მელსაცუნდაშეეხოელემენტისსამართავადანმანქანის
ფუნქციისგასააქტიურებლადანგამოსართავადანმონა-
ცემთაშესაყვანად.

შე რეუ ლი გა და სას ვლე ლი: ფეხით მოსიარულეთა შემაღ-
ლებული გადასასვლელი ქუჩაზე, დახრილი სამკუთხა
ზედაპირიანმსგავსიგადაბმატროტუარსადაქუჩაზეგა-
დასასვლელსშორის,რისიდონეზე1:20-თანანნაკლებია.

შე ხე ბი თი გამაფრთხილებლები: ამ ტექნიკური
რეგლამენტისშესაბამისიზედაპირისსტრუქტურა,რომე-
ლიცჩაშენებულიაანდამაგრებულიამიმოსვლისბილიკის
იატაკისზედაპირებზემოსალოდნელისაფრთხისშესახებ
გაფრთხილებისუზრუნველსაყოფად.

ჩასასხდომი პირსი: სპეციალურადმოწყობილიპირსისნა-
წილი, ძირითადი უბანი ან სადგომი ღუზის ჩასაშვებად,
სატვირთოოპერაციებისთვის,მგზავრებისჩასხდომა-გად-
მოსხდომისთვის.

წყლის სასრიალო ატრაქციონის აუზი: აუზიანდადგენი-
ლი სივრცე აუზში, სადაც სრულდება წყლის სასრიალო
ატრაქციონი.
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თავი 2. რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი

ქვე თა ვი 201 
ზო გა დი 

ამტექნიკურრეგლამენტშიწარმოდგენილიატექნიკური
კრიტერიუმები, რომლებიც ადგილებს/მიწის ნაკვეთებს,
მოწყობილობებს/საშუალებებს,შენობებსდა ელემენტებს
მისაწვდომს ხდის. წარმოდგენილი მარეგულირებელი
დებულებები ეხება ამ ტექნიკური რეგლამენტის
გამოყენებას: თითოეული შენობის და დაკავებულობის
ტიპისთვის; ახალი მშენებლობის, გადაკეთებების,
დროებითი მისაწვდომი საშუალებების და არსებული
შენობებისთვის; სპეციფიკური ადგილის და შენობის
ელემენტებისთვის; და ადგილზე/მიწის ნაკვეთზე ან
შენობაშიმრავალიელემენტისთვისანსივრცისათვის.

ქვე თა ვი 202 
საც ხოვ რე ბე ლი და სა ძი ნე ბე ლი ერ თეუ ლე ბი 

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-11 თავი მოიცავს
საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულებისთვის
დადგენილკრიტერიუმებს:მისაწვდომიერთეულებისთვის,
“ა”ტიპისერთეულებისთვის,“ბ”ტიპისერთეულებისთვის,
“გ” ტიპის (მისაწვდომი) საცხოვრებელი ერთეულებისა
და მისაწვდომი საკომუნიკაციო საშუალებების მქონე
ერთეულებისათვის.

თავი2.

რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი
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თავი 3. შე ნო ბე ბის ბლო კე ბი

6.5  მაქს

13  მაქს

სურ.302.3

იატაკისზედაპირებშიგამავალიღიობი

6.5

6.5

6.5 – 13

13

(ა)

(ბ)

ქვე თა ვი 301  
ზო გა დი 

301.1 რეგულირების საგანი. მე-3 თავის დებულებები
გამოიყენება, როდესაც ამას მოითხოვს ტექნიკური რეგ-
ლამენტი-„შენობა-ნაგებობებისუსაფრთხოებისწესები“
ან/და4-11თავები.

301.2 გა და ფარ ვა. თუსხვაგვარადარარისგანსაზღვრუ-
ლი,დასაშვებია, იატაკისთავისუფალისივრცეები,თავი-
სუფალი ფართობები მოწყობილობებთან და მოსატრია-
ლებელისივრცეებიერთმანეთსფარავდეს.

ქვე თა ვი 302  
ია ტა კის ზე და პი რე ბი 

302.1 ზო გა დი. იატაკისზედაპირებიუნდაიყოსმდგრადი,
მყარიდაარასრიალადაუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვე-
თავს.იატაკისზედაპირებზედონისცვლილებაუნდაშეე-
საბამებოდეს303-ექვეთავს.

302.2 ხალიჩა.ხალიჩაანხალიჩისნაჭერისაიმედოდუნდა
მიმაგრდესდაუნდა ჰქონდეს მაგარი ბალიში, საფენი ან
ქვესაგებიანარუნდაჰქონდესბალიშიანსაფენი.ხალი-
ჩასანხალიჩისნაჭერსუნდაჰქონდესდაბალყულფებიანი,
მკვრივყულფებიანი, დაბალითავწაჭრილ კვანძებიანი ან
დაბალზეგადაჭრილ/გადაუჭრელკვანძებიანისტრუქტუ-
რა. კვანძის მაქსიმალური სიმაღლე 13 მმუნდა იყოს. ხა 
ლიჩისკიდეებიუნდადამაგრდესიატაკზედაკიდისმთელ
სიგრძეზეუნდაჰქონდესარშია.ხალიჩისკიდისარშიაუნ 
დაშეესაბამებოდეს303 -ექვეთავს.

13 მაქს

სურ.302.2

ხალიჩაიატაკისზედაპირებზე

302.3 ღიობები.იატაკისზედაპირებშიგამავალიღიობები
ისეთიზომისუნდაიყოს,რომმათშიარგაეტიოს13მმ
დიამეტრისსფერო,გარდა407.4.3,408.4.3,409.4.3,410.4,
და 805.10 ქვეთავებში დაშვებული შემთხვევებისა.
წაგრძელებული ღიობები ისე უნდა განთავსდეს, რომ
გრძელი მხარე ძირითადი სავალი მიმართულების
პერპენდიკულარულიიყოს.

ქვე თა ვი 303  
დო ნის შეც ვლა 

303.1 ზო გა დი. იატაკისზედაპირებზედონისშეცვლაუნდა
მოხდეს303-ექვეთავისშესაბამისად.

303.2 შვეული. დასაშვებია,დონეშეიცვალოსშვეულად,
არაუმეტეს6,5მმ-ით.

თავი3

შე ნო ბე ბის ბლო კე ბი

სურ.303.2

დონისშვეულიცვლილება

სურ.303.3

დონისცვლილებადახრისსაშუალებით
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თავი 3. შე ნო ბე ბის ბლო კე ბი

303.3 დაქანებული. 6,5 მმ -ზე მაღალი, მაგრამ არაუმე-
ტეს,13მმ -ზემაღალიდონისცვლილებაუნდადაიხაროს,
არაუმეტეს1:2  თანაფარდობით.
303.4 პანდუსი. 13 მმ -ზე მაღალი დონის ცვლილებისას
გამოყენებულ უნდა იქნას 405 -ე ქვეთავის შესაბამისი
პანდუსი ან 406-ე ქვეთავის შესაბამისი ბორდიურის
პანდუსი.

ქვე თა ვი 304  
მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე 

304.1 ზო გა დი. მოსატრიალებელისივრცეუნდაშეესაბამე-
ბოდეს304-ექვეთავს.

304.2იატაკის ზედაპირი.მოსატრიალებელისივრცისიატა-
კისზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს302 -ექვეთავს.მო-
სატრიალებელსივრცეშიდაუშვებელიადონისცვლილება.

გამონაკლისი: დასაშვებია დახრა არაუმეტეს 1:48  
თანაფარდობით.

304.3 ზო მა. მოსატრიალებელისივრცეებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს304.3.1ან304.3.2ქვეთავს.

304.3.1 წრიუ ლი სივ რცე.

304.3.1.1. ახა ლი შე ნო ბები და მისაწვდომი 
საშუალებები.  ახალ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებშიმოსატრიალებელისივრცეუნდაიყოს,
არაუმცირეს1700მმდიამეტრისწრიულისივრცე.

304.3.1.1.1 გადაფარვა. მოსატრიალებელი სივრცე
დასაშვებია მოი ცავდეს 306 -ე ქვეთავის შესაბა-
მისმუხლისსიმაღლემდედაფეხისფალანგისთვის
განსაზღვრულთავისუფალ სივრცეს. იქ სადაც მო-
სატრიალებელი სივრცე მოიცავს მუხლის სიმაღ-
ლემდედაფეხისფალანგისთვისგანსაზღვრულთა-
ვისუფალსივრცესმოწყობილობებისქვემოთ,მათი
გადაფარვაუნდააკმაყოფილებდესშემდეგს:

1. გადაფარვისსიღრმეარუნდააღემატებოდეს250მმ -ს,
და

2. გადაფარვაარუნდააღემატებოდესთავისუფალსივ-
რცესმუხლისსიმაღლემდედაფეხისფალანგისთვის;
და

3.გადაფარვა დასაშვებია მხოლოდ თავისუფალი
მოსატრიალებელი სივრცის საზღვრებში, სურა-
თი304.3.1.1-ისშესაბამისად.

25
0 
მა
ქს

1700 მინ

ზომა და გადაფარვა

სურ.304.3.1.1.

წრიულიმოსატრიალებელისივრცე-ახალიშენობები

304.3.1.2 არ სე
 
ბუ

 
ლი შე ნო

 
ბები და მისაწვდომი 

საშუალებები. არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებშიმოსატრიალებელისივრცეუნდაიყოს
არაუმცირეს1500მმდიამეტრისწრიულისივრცე.

304.3.1.2.1 გადაფარვა. მოსატრიალებელი სივრცე
დასაშვებია მოიცავდეს 306-ე ქვეთავის შესაბამის
მუხლის სიმაღლემდედაფეხისფალანგისთვის გან-
საზღვრულთავისუფალსივრცეს.
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1500 მინ

ზომა და გადაფარვა
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სურ.304.3.1.2.

წრიულიმოსატრიალებელისივრცე-არსებული

შენობები

304.3.2. T -ს ფორმის სივრცე.

304.3.2.1 ახალი შენობები და მისაწვდომი საშუალებები. ახალ
შენობებსადამისაწვდომსაშუალებებშიმოსატრიალებელი
სივრცედასაშვებიაიყოსT-სფორმისდააკმაყოფილებდეს
შემდეგკრიტერიუმს:

1. T-ს ფორმის თავისუფალი სივრცე, არაუმცირეს
1700მმსიგანისადა1500მმსიღრმის,ორიმხრითა
დაარაუმცირეს900მმსიგანისძირით.თითოეუ-
ლი მიმართულებით, T-ს მხრები არაუმცირეს 400
მმ-ითთავისუფალიუნდაიყოს,ხოლომხრებიდან
ძირამდეთავისუფალიარეალიუნდაიყოსარაუმ-
ცირეს 600 მმ-ზე. თითოეული მხარისა და ძირის
კვეთისასშიდაკუთხეებიუნდაიყოსდაცერებული
არაუმცირეს200მმ-ითროგორცმხარის,ისეძირის
მიმართ.

90
0 
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ნ

200 მინ

900  მინ

1700  მინ

15
00
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600 მინ

400
მინ

400
მინ

სურ.304.3.2.1(ა)

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

ახალიშენობა-ნაგებობებისთვის-ვარიანტი1
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მხრითა და 1000 მმ სიგანის ძირით. T-ს მხრები
არაუმცირეს 300 მმ-ით თავისუფალი უნდა
იყოს, ხოლო მხრებიდან ძირამდე თავისუფალი
სივრცე  უნდა  იყოს არაუმცირეს 500 მმ-ზე.

10
00

  მ
ინ

1600 მინ

15
00

  მ
ინ

50
0 

 მ
ინ

1000 მინ
300 300
მინ მინ

სურ.304.3.2.1(გ)

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

ახალიშენობა-ნაგებობებისთვის-ვარიანტი3

304.3.2.1.1 გადაფარვა. მოსატრიალებელი სივრცე, ძი-
რის ან ერთი მხრის არეალში დასაშვებია მოიცავდეს
306 -ე ქვეთავის შესაბამის თავისუფალ სივრცეს მუხლის
სიმაღლემდედაფეხისფალანგისთვის.

2. T-ს ფორმის თავისუფალი სივრცე, არაუმცირეს
1600მმსიგანისადა1500მმსიღრმის,არაუმცირეს
ორი960მმსიგანისმხრითადაარაუმცირეს 1040
მმ სიგანის ძირით. თითოეული მხარი ურთიერთ-
საპირისპიროდ, ძირის ორივე მხარეს არაუმცირეს
280მმ-ითთავისუფალიუნდაიყოს,ხოლოთითო-
ეულიმხრიდანძირამდეთავისუფალისივრცეუნდა
იყოსარაუმცირეს540მმ.

96
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ინ

1600  მინ

15
00
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540 მინ

1040  მინ
280
მინ

280
მინ

სურ.304.3.2.1(ბ)

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

ახალიშენობა-ნაგებობებისთვის-ვარიანტი2

3. T-ს ფორმის თავისუფალი სივრცე, არაუმცირეს
1600 მმ სიგანისა და 1500 მმ სიღრმის, ორი

მხარი

ძი
რ

ი

ძი
რ

ი

მხარი

ზომა და გადაფარვა

სურ.304.3.2.2

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

ახალიშენობა-ნაგებობებისთვის-გადაფარვა
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304.3.2.2 არსებული შენობები და მისაწვდომი 
საშუალებები. მოსატრიალებელი სივრცე უნდა იყოს
T-ს ფორმის, არაუმცირეს 1500 მმ სიგრძე/სიგანის
კვადრატი, არაუმცირეს 900 მმ სიგანის მხრებითადა
ძირით. T-ს თითოეული მხარე, არაუმცირეს 300 მმ-
ით და მხრებიდან ძირამდე არაუმცირეს 600 მმ-ით
თავისუფალიუნდაიყოს.

90
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ნ

1500 მინ

15
00

 მ
ინ

300 მინ300 მინ

600მინ

900მინ

სურ.304.3.2.2

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

არსებულიშენობა-ნაგებობებისთვის-ზომადა

გადაფარვა

304.3.2.1.1 გადაფარვა. მოსატრიალებელი სივრცე, ძი-
რის ან ერთი მხრის არეალში დასაშვებია მოიცავდეს
306 -ე ქვეთავის შესაბამის თავისუფალ სივრცეს
მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.

მხარი

ძი
რ
ი

სურ.304.3.2.2.1

T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცე

არსებულიშენობა-ნაგებობებისთვის-გადაფარვა

304.4 კა რის გა ღე ბა. თუსხვაგვარადარააგანსაზღვრული,
კარებიდასაშვებიაიღებოდესმოსატრიალებელისივრცის-
კენ.

ქვე თა ვი 305  
ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე

305.1 ზო გა დი. იატაკისთავისუფალისივრცეუნდაშეესა-
ბამებოდეს305-ექვეთავს.

305.2 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. იატაკისთავისუფალისივრცის
ზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.იატა-
კის თავისუფალ სივრცეში დონის ცვლილება დაუშვებე-
ლია.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაშვებია დახრა არაუმეტეს 1:48
თანაფარდობით.

305.3 ზო მა. 

305.3.1 ახა ლი შე ნო ბები და მისაწვდომი საშუალებები. 
ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებშიიატაკის
თავისუფალისივრცისსიგრძეუნდაიყოსარაუმცირეს
1300მმ,სიგანეკი,არაუმცირეს760მმ.

76
0 
მი
ნ

1300  მინ

სურ.305.3.1

იატაკისთავისუფალისივრცისზომა-

ახალიშენობა-ნაგებობები

305.3.2 არსებული შენობები და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულ შენო ბებსა და მისაწვდომ
საშუალებებში იატაკისთავისუფალი სივრცის სიგ რძე
უნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ,სიგანეკი,არაუმცირეს
760მმ.

1200  მინ
76

0 
მი
ნ

სურ.305.3.2

იატაკისთავისუფალისივრცისზომა-

არსებულიშენობა-ნაგებობები

305.4 თავისუფალი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის 
ფალანგისთვის. თუ სხვაგვარად არაა განსაზღვრული,
ია ტაკის თავისუფალი სივრცე დასაშვებია მოიცავდეს
თა ვისუფალ სივრცეს მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის
ფალანგისთვისდაუნდაშეესაბამებოდეს306 -ექვეთავს.

305.5 მდებარეობა.თუსხვაგვარადარააგანსაზღვრული,
იატაკისთავისუფალისივრცეუნდა მდებარეობდეს ელე-
მენტისწინანმისპარალელურად.
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305.6 მიდ გო მა. იატაკისთავისუფალისივრცისერთისრუ-
ლი,ჩაუხერგავიმხარეუნდაემიჯნებოდესანგადადიოდეს
მისაწვდომ სვლაგეზზე ანუნდა ესაზღვრებოდეს იატაკის
სხვათავისუფალისივრცეს.

სურ.305(ა)

იატაკისთავისუფალისივრცისმდებარეობა-წინ

სურ.305(ბ)

იატაკისთავისუფალისივრცის

მდებარეობა-პარალელურად

305.7 ოთახის გადატიხრული ნაწილები. საჭიროების
შემთხვევაში, როდესაც იატაკის თავისუფალი სივრცე
მდება რეობს ნიშაში ან სხვა მხრივაა ყველა ან სამი
მხრიდანშემოზღუდული,უნდამოეწყოს305.7.1და305.7.2
ქვეთავებისშესაბამისიდამატებითითავისუფალისივრცე
მანევრირებისთვის.

305.7.1 პარალელურად მისაწვდომი. თუ იატაკის
თავისუ ფალ სივრცეს ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ
მისაწვდომიპა რალელურია,ნიშისსიგანე,არაუმცირეს
1500მმუნდაიყოს,თუსიღრმე380მმ- საღემატება.

1500 მინ

x 
> 

38
0

სურ.305.7.1

გადატიხრულინაწილებში

მანევრირება-პარალელურიმისაწვდომი

305.7.2 წინიდან მისაწვდომი.თუიატაკისთავისუფალ
სივრცეს ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ მისაწვდომი
წინიდანაა, ნიშის სიგანე, არაუმცირეს 900 მმ უნდა
იყოს,თუსიღრმე600მმ -საღემატება.

x 
>

 6
00

900 მინ

სურ.305.7.2

გადატიხრულნაწილებშიმანევრირება-

წინიდანმისაწვდომი

ქვე თა ვი 306 
თავისუფალი სივრცე მუხლის  

სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის

306.1 ზო გა დი. როდესაც ელემენტის ქვემოთ არსებული
სივრცე მიჩნეულია ელემენტთან მდებარე იატაკისთავი-
სუფალი სივრცის, ელემენტთან არსებული თავისუფალი
სივრცისანმოსატრიალებელისივრცისნაწილად,სივრცე
უნდაშეესაბამებოდეს306 -ექვეთავს.ელემენტისქვემოთ
დასაშვებიადამატებითისივრცემუხლისსიმაღლემდედა
ფეხისფალანგისთვის.

306.2 ფეხის ფალანგის თა ვი სუ ფა ლი სივრცე. 

306.2.1 ზო გა დი.ელემენტის ქვეშ იატაკსა და იატაკი-
დან 230 მმ -ის სიმაღლეზე მდებარე სივრცე მიიჩნევა
ფეხის ფალანგის თავისუფალ სივრცედ და იგი უნდა
შეესაბამებოდეს306.2ქვეთავს.

306.2.2 მაქ სი მა ლუ რი სიღ რმე. ფეხის ფალანგისთვის
სივრცე დასაშვებია გაგრძელდეს ელემენტის ქვემოთ,
არაუმეტეს630მმ -ზე.

306.2.3 მი ნი მა ლუ რი სიღ რმე. როდესაციატაკისსივრცე
მოიცავს აუცილებელ ფეხის ფალანგისთვის სივრცეს,
ასეთისივრცეუნდაგაგრძელდესელემენტისქვემოთ,
არაუმცირეს430მმ -ზე.

306.2.4 და მა ტე ბი თი თა ვი სუ ფა ლი სივრცე. მუხლის
სიმაღლემდე განკუთვნილი სივრცის მიღმა 150 მმ -ზე
მეტად გაგრძელებული სივრცე იატაკიდან 230 მმ -ის
სიმაღლეზეარმიიჩნევაფეხისფალანგისთვისსივრცედ.
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306.2.5 სი გა ნე. ფეხის ფალანგისთვის განკუთვნილი
სივრცეუნდაიყოსარაუმცირეს760მმსიგანის.

150  მაქს

სურ.306.2(ა)-ფეხისფალანგისსივრცე-ამაღლება

76
0 

 მ
ინ

430-630  მინ

სურ.306.2(ბ)-ფეხისფალანგისსივრცე-გეგმა

306.3 მუხ ლის სი მაღ ლემ დე სივრცე.

306.3.1 ზო გა დი. იატაკიდან230მმ -დან680მმსიმაღ-
ლემდე მდებარე სივრცე ელემენტის ქვემოთ მიიჩნევა
მუხლის სიმაღლემდე სივრცედ და იგი უნდა შეესა-
ბამებოდეს306.3ქვეთავს.

200 მინ

230 მინ68
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 მ
ინ

 280  მინ

სურ.306.3(ა)მუხლისსიმაღლემდე

სივრცე-ამაღლება

306.3.2 მაქ სი მა ლუ რი სიღ რმე. მუხლის სიმაღლემდე
სივრცედასაშვებიაგაგრძელდეს,არაუმეტეს630მმ -ზე
ელემენტისქვეშიატაკიდან230მმსიმაღლეზე.

306.3.3 მი ნი მა ლუ რი სიღ რმე. როდესაც305 -ექვეთავისშესა-
ბამისი იატაკისთავისუფალისივრცე მოიცავს ელემენტის
ქვემოთ აუცილებელ მუხლის სიმაღლემდე სივრცეს,
მუხლისსიმაღლემდესივრცისსიღრმეარაუმცირეს280მმ
უნდაიყოსიატაკიდან230მმსიმაღლეზე,ხოლოიატაკიდან
685მმსიმაღლეზე,არაუმცირეს200მმსიღრმის.

306.3.4 თა ვი სუ ფა ლი სივრცის შემ ცი რე ბა. იატაკიდან
230 -685 მმ -ის სიმაღლეზე, მუხლის სიმაღლემდე
თავისუფალისივრცისსიღრმე,დასაშვებიაშემცირდეს
25მმ -ითყოველ150მმსიმაღლეზე.

306.3.5 სი გა ნე. მუხლის სიმაღლემდე განსაზღვრული
სივრცისსიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს760მმ.

630  მაქს

76
0 

 მ
ინ

სურ.306.3(ბ)

მუხლისსიმაღლემდესივრცე-გეგმა
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შეუზღუდავი შეუზღუდავი შეუზღუდავი
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20
50

20
50

20
50 68
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307.3 ბო ძებ ზე განთავსებული საგ ნე ბი. ბოძებზე ან პი-
ლონებზე განთავსებული საგნები დასაშვებია არაუმეტეს
100მმ -ითთარაზულადშეიჭრასმიმოსვლისბილიკისკენ,
თუასეთიშეჭრილიდეტალებიია ტაკიდან680მმ -ზემაღ-
ლა,მაგრამ,არაუმეტეს,2050მმსიმაღლეზემდებარეობს.
სადაცბოძებსანპილონებსშო რისთავისუფალიმანძილი
300მმ -ს აღემატება,რამდენი მე ბოძზე ან პილონზეგან-
თავსებული საგნების ქვედა კიდე იატაკიდან, არაუმეტეს
680მმ -ითან,არაუმცირეს,2050მმ-ითმაღლაუნდამდე-
ბარეობდეს.

ქვე თა ვი 307  
გა მოშ ვე რი ლი საგ ნე ბი

307.1 ზო გა დი. მიმოსვლისბილიკებზეგამოშვერილისაგნე-
ბიუნდაშეესაბამებოდეს307-ექვეთავს.

307.2 გა მოშ ვე რის ზღვრე ბი. საგნები,რომელთაწინაპირი
იატაკიდან680მმ -ზემეტად,მაგრამ,არაუმეტეს,2050მმ-
ისსიმაღლეზეა,დასაშვებიაშეიჭრას,არაუმეტეს100მმ -
ითთარაზულადმიმოსვლისბილიკისკენ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:  სახელურები დასაშვებია, შეიჭრას,
არაუმეტეს,110მმ -ით.

სურ.307.2

გამოშვერილსაგნებთანდაკავშირებულიშეზღუდვები

სურ.307.3(ა)

ბოძზეგანთავსებულიგამოშვერილისაგნები

სურ.307.3(ბ)

ბოძზეგანთავსებულიგამოშვერილისაგნები
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გა მო ნაკ ლი სი:კიბისანპანდუსისსახელურებსარეხება
ამქვეთავისმოთხოვნები.

307.4 შვეული სივრცე. შვეულითავისუფალისივრცეუნდა
იყოსარაუმცირეს2050მმ.მოაჯირებიანსხვაზღუდეები
უნდაგანთავსდესიქსადაცშვეულიმანძილიიატაკიდან
ზემოთ2050მმ-ზენაკლებია.ამგვარიმოაჯირისანზღუ-
დისწინაპირისზედაკიდეიატაკიდან,არაუმეტეს680მმ-
ზეუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: კარისმიმხურავებიდაკარისშემჩერებ-
ლებიდასაშვებია,მდებარეობდესიატაკიდან,არაუმცი-
რეს,1980მმსიმაღლეზე.

20
50მა
ქს

სურ.307.4

შემცირებულიშვეულისივრცე

307.5 აუ ცი ლე ბე ლი თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. გამოშვერილი
საგნებიარუნდაამცირებდესმისაწვდომისვლაგეზების-
თვისაუცილებელთავისუფალსიგანეს.

ქვე თა ვი 308 
მიწ ვდო მის დია პა ზო ნი 

308.1 ზო გა დი. მიწვდომისდიაპაზონიუნდაშეესაბამებო-
დეს308-ექვეთავს.

308.2 მიწ ვდო მა წი ნი დან 

308.2.1 შეუზ ღუ და ვი მი საწ ვდო მი. როდესაც წინიდან
მისაწვდომიჩაუხერგავია,წინიდანმისაწვდომისი-
მაღლე იატაკიდან უნდა იყოს, არაუმცირეს 380 მმ
დაარაუმეტეს1200მმ.

 1
20

0 
მა
ქს

მი
ნ

სურ308.2.1

შეუზღუდავიმისაწვდომი

308.2.2 მისაწვდომი სივრცე შემზღუდავის ზემოთ. როდე-
საც წინიდან მისაწვდომი სიმაღლე ბარიერის ზემოთაა,

იატაკისთავისუ ფალი სივრცეუნდაშეესაბამებოდეს 305-
ე ქვეთავს, ხოლო სივრცე მუხლის სიმაღლემდედაფეხის
ფალანგისთვის306 -ექვეთავსდაგაგრძელდესელემენტის
ქვემოთისეთმანძილზე,რომელიცარააბარიერისზემოთ
მიწვდომის აუცილებელ სიღრმეზე ნაკლები. წინიდან მი-
საწვდომისიმაღლეუნდაიყოს,არაუმეტეს,1200მმ,სადაც
მიწვდომისსიღრმე,არაუმეტეს500მმ -ია.სადაცმიწვდო-
მისსიღრმეაღემატება500მმ-ს,წინიდანმისაწვდომისი-
მაღლეუნდაიყოს,არაუმეტეს,1100მმ,ხოლომიწვდომის
სიღრმეუნდაიყოს,არაუმეტეს630მმ.

12
00

 მ
აქ
ს

(ა)

>500– 630
(ბ)

500 მაქს

11
00

 მ
აქ
ს

სურ308.2.2

შეზღუდულიმისაწვდომი

308.3 გვერ დი დან მიწ ვდო მა 

308.3.1 შეუზ ღუ და ვი მი საწ ვდო მი. სადაც 305-ე ქვეთავის
შესაბამისი იატაკის თავისუფალი სივრცე, ელემენტთან
პარალელურიმიწვდომისშესაძლებლობასიძლევა,იატა-
კისთავისუფალისივრცისკიდეელემენტიდანარაუმეტეს
250 მმ-ზეუნდა იყოს, მისაწვდომი სიმაღლე გვერდიდან
არაუმეტეს1200მმ,ხოლოუმცირესისიმაღლეიატაკიდან
380მმუნდაიყოს.

გა მო ნაკ ლი სი: 

1. არსებული ელემენტები, რომელთა ცვლილებაც არ
ხდება,დასაშვებიაიყოსიატაკიდანარაუმეტეს1370
მმ-ზე.

2.გზისპირზეგანთავსებულისაწვავისარსებულიგამა-
ნაწილებლის მოძრავი ნაწილები დასაშვებია იყოს
მიწიდანარაუმეტეს1370მმ-ზე.
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250 მაქს
მა
ქს

12
00

 მ
აქ
ს

სურ.308.3.1

შეუზღუდავიგვერდიდანმისაწვდომი

308.3.2 მი საწ ვდო მი სივ რცე შემ ზღუ და ვის ზე მოთ. სა-
დაც305 -ექვეთავისშესაბამისიიატაკისთავისუფალი
სივრცე ელემენტთან პარალელური მიწვდომის შესაძ-
ლებლობასიძლევადაზედამისაწვდომიჩახერგილია,
ბარიერისსიმაღლეიატაკიდანარაუმეტეს860მმ,ხო-
ლოსიღრმეარაუმეტეს600მმუნდაიყოს.ზედამისაწ-
ვდომისიმაღლეგვერდიდანარაუმეტეს1200მმ,ხოლო
მაქსიმალურისიღრმე  250მმუნდაიყოს.სადაცმიწ-
ვდომისსიღრმეაღემატება250მმ -ს,ზედამისაწვდომი
სიმაღლეგვერდიდანარაუმეტეს1170მმ,ხოლოსიღრმე
არაუმეტეს600მმუნდაიყოს.

250 მაქს

12
00

 მ
აქ
ს

სურ.308.3.2(ა)

გვერდიდანშეზღუდულიზედამისაწვდომისსიმაღლე

>250 - 600 მაქს
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ს

86
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მა
ქს

სურ.308.3.2(ბ)

გვერდიდანშეზღუდულიზედამისაწვდომისსიმაღლე

ქვე თა ვი 309 
ელემენტების სამართავები

309.1 ზო გა დი. ელემენტებისსამართავებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს309-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.ერთიგამააქტიურებელისმქონედენსართი.

2.სამზარეულოში,სადაცსამუშაოსივრცესთანახლოს,
ორიანმეტიდენსართია,რომელიცარარისგაყო-
ფილი ნიჟარით ან საყოფაცხოვრებო ნივთით,
დასაშვებია,ერთიდენსართიარექვემდებარებოდეს
ამქვეთავისმოთხოვნებს.

3.სამზარეულოში,სადაციატაკისთავისუფალსივრცეს
ისეთიმდებარეობააქვს,რომმისაწვდომიპარალე-
ლური არ არის, სამუშაო სივრცე უნდა მოეწყოს
კუთხეში, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობებს შო-
რის. სამუშაო სივრცის მიღმა მყოფი დენსართები
სავალდებულოარარის,ექვემდებარებოდესმოცე-
მულქვეთავს,იმისგათვალისიწინებით,რომსამუ-
შაოსივრცისფართობიარაუმეტეს0.800კვ.მ-ია.

4.იატაკისდენსართები.

5.HVACდიფუზორი.

6.ჭერისვენტილატორისსამართავიმოწყობილობა.

7.იმშემთხვევაში,როცაერთეულელემენტსრამდენი-
მეჩამრთველიაქვს,სინათლისჩამრთველისგარდა,
დასაშვებია,თითოადგილასთითოჩამრთველიარ
ექვემდებარებოდესამქვეთავს.

8.გადატვირთვისადაგათიშვისღილაკები,მილგაყვა-
ნილობისდაწყალგაყვანილობისმილები.

9.ელექტროგამანაწილებელიმოწყობილობებიარარის
სავლადებულო, შეესაბამებოდნენ 309.4 ქვეთავის
მოთხოვნებს.

10. საგანგებო ვითარების ხელსაწყოები, როგორიცაა
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სახანძროსახელო, სარქველის საკონტროლომოწ-
ყობილობა, პოლიციაში დასარეკი ტელეფონი და
მაუწყებელიმოწყობილობა,არარისაუცილებელი,
შეესაბამებოდეს ამ ქვეთავის მოთხოვნებს, ვინაი-
დანესმოწყობილობებისაგანგებოვითარებისასგა-
მოიყენება შესაბამისი პერსონალის მიერ სამსახუ-
რეობრივიმოვალეობისშესრულებისას.

309.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უნდამოეწყოს305-ე
ქვეთავისშესაბამისიიატაკისთავისუფალისივრცე.

309.3 სი მაღ ლე. ელემენტებისსამართავებიუნდაგანთავ-
სდეს308-ექვეთავშიგანსაზღვრულიერთიანერთზემეტი
მიწვდომისდიაპაზონისფარგლებში.

309.4 მუ შაო ბა. ელემენტებისსამართავებიუნდამუშაობ-
დესერთიხელითდაარუნდასჭირდებოდესხელისძლიე-
რადმოჭერაანმაჯისტრიალი.ამამუშავებელინაწილების
გასააქტიურებლად საჭირო ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს
22.2ნიუტონი.

გა მო ნაკ ლი სი: საწვავის ტუმბოს ცხვირებს არ სჭირდება
ისეთი ამამუშავებელი ნაწილები, რომელთა გასააქტიუ-
რებლადაცარაუმეტეს22.2ნიუტონიძალაასაჭირო.

სურ.309.1

ელემენტებისსამართავები-გამონაკლისიN3

სა
მუ
შა
ო

სი
ვრ
ცე

სამუ
შაო

 სივრცის 

ფართობი

<= 0.8 მ2
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ქვე თა ვი 401  
ზო გა დი 

ქვე თა ვი 401.1 - რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. ტექნიკურირეგლა-
მენტი„შენობა-ნაგებობებისუსაფრთხოებისწესები“-სმი-
ხედვით,აუცილებელიმისაწვდომისვლაგეზებიუნდაშეე-
საბამებოდესმე-4თავისშესაბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 402 
მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი 

402.1 ზო გა დი. მისაწვდომისვლაგეზებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს402-ექვეთავს.

402.2 კომ პო ნენ ტე ბი. მისაწვდომისვლაგეზებიუნდამოი-
ცავდეს ერთ ან მეტ ქვემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტს:
არაუმეტეს1:20დახრილსავალზედაპირებს,კარებსადა
გზა-კარებს,პანდუსებს,ბორდიურისპანდუსებსგაშლადი
გვერდების გამოკლებით, ლიფტებსა და ბაქან-ლიფტებს.
მისაწვდომი სვლაგეზის ყველა კომპონენტიუნდაშეესა-
ბამებოდესამსტანდარტისშესაბამისნაწილს.

402.3  მბრუ ნა ვი კა რე ბი, მბრუნავი ჭიშკრები და 
ტურნიკეტები. მბრუნავი კარები, ჭიშკრებიდატურნიკე-
ტები არ უნდა წარმოადგენდეს მისაწვდომი სვლაგეზის
ნაწილს.

ქვე თა ვი 403  
სა ვა ლი ზე და პი რე ბი 

403.1 ზო გა დი. სავალიზედაპირები,რომლებიცმისაწვდო-
მისვლაგეზისნაწილია,უნდაშეესაბამებოდეს403-ექვე-
თავს.

403.2 ია ტა კის ზე და პი რი. იატაკისზედაპირებიუნდაშეე-
საბამებოდეს302-ექვეთავს.

403.3 დახ რა. სავალიზედაპირებისდახრილისვლაარუნ-
დაიყოს1:20-ზემეტადდახრილი.სავალიზედაპირისგა-
ნივიდახრაარუნდააღემატებოდეს1:48-ს.

403.4 დო ნის შეც ვლა. დონეუნდაშეიცვალოს303-ექვე-
თავისშესაბამისად.

403.5 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. მისაწვდომისვლაგეზისთავი-
სუფალისიგანეუნდამოეწყოსსაჭიროებისამებრ403.5.1,
403.5.2,403.5.3ან403.5.4ქვეთავისშესაბამისად.

403.5.1ზო გა დი. მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისი-
განეშენობაშიუნდაიყოსარაუმცირეს900მმ.მისაწვდო-
მისვლაგეზისთავისუფალისიგანეშენობისგარეთუნდა
იყოსარაუმცირეს1200მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,მისაწ-
ვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანეშესაძლებელია
შემცირდესარაუმცირეს820მმ-მდე,თუასეთიშემ-
ცირებულიარეალისსიგრძეარაუმეტეს600მმ-იადა
სიგანეშემცირებულსეგმენტებსშორისმინიმალური
მანძილი1300მმ,ხოლოსიგანეარაუმცირეს900მმ-ია.

2. არსებულშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,მი-
საწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანეშესაძლებე-
ლიაშემცირდეს არაუმცირეს 820 მმ- მდე,თუ ასეთი
შემცირებულიარეალისსიგრძეარაუმეტეს600მმ-ია
დასიგანეშემცირებულსეგმენტებსშორისმინიმალუ-
რიმანძილი1200მმ,ხოლოსიგანეარაუმცირეს900მმ-
ია.

3. მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანეშენობის
გარეთგანთავსებულდასაჯდომებიანადგილებშიდა-
საშვებიაშემცირდეს900მმ-მდე.

4.მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანეშენობის
გარეთ მოსაწყობი პანდუსების შემთხვევაში, უნდა
შეესაბამებოდეს405.5ქვეთავს.

თავი4

მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი
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სურ.403.5.1(ა)

მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანე-ახალიშენობები-შენობაში
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403.5.2 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე 180 გრა დუ სია ნი ბრუ ნის შემ-
თხვე ვა ში.

403.5.2.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მისაწვდომი 
საშუალებები. ახალ შენობებსა და  მისაწვდომ
საშუალებებში, სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკე-
თებს180გრადუსიანბრუნსსაგნის/სივრცისგარშე-
მოდათუასეთისაგნის/სივრცისსიგანე1300მმან
მეტია, მისაწვდომი სვლაგეზისთავისუფალი სიგა-
ნე მოსატრიალებელთან მიახლოებისასუნდა იყოს
403.5.1 ქვეთავის შესაბამისი. სადაც მისაწვდომი
სვლაგეზი აკეთებს 180 გრადუსიან ბრუნს საგნის/
სივრცისგარშემოდათუასეთისაგნის/სივრცისსი-
განე1300მმ-ზენაკლებია,მისაწვდომისვლაგეზის
თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახ-
ლოებისას უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემ-
დეგკრიტერიუმს:

1. თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახ-
ლოებისასუნდაიყოსარაუმცირეს900მმ,მოსატ-
რიალებელ არეალში არაუმცირეს 1500 მმ, ხოლო
მოტრიალებისშემდგომარაუმცირეს900მმ.

2. თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახ-
ლოებისასუნდაიყოსარაუმცირეს1070მმ,მოსატ-
რიალებელ არეალში არაუმცირეს 1200 მმ, ხოლო
მოტრიალებისშემდგომარაუმცირეს1070მმ.

3. თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახ-
ლოებისასუნდაიყოსარაუმცირეს1100მმ,მოსატ-
რიალებელ არეალში არაუმცირეს 1100 მმ, ხოლო
მოტრიალებისშემდგომარაუმცირეს1100მმ.
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სურ.403.5.1(ბ)

მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანე-ახალიშენობები-შენობისგარეთ

სურ.403.5.1(გ)

მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანე-არსებულიშენობები-შენობაში

სურ.403.5.1(დ)

მისაწვდომისვლაგეზისთავისუფალისიგანე-არსებულიშენობები-შენობისგარეთ
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15
00

  მ
ინ

900 მინ900  მინ

X <1300

სურ.403.5.2.1(ა)

თავისუფალისიგანე180გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი1
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1070 მინ 1070მინ

X < 1300

სურ.403.5.2.1(ბ)

თავისუფალისიგანე180გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი2

11
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 მ
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1100 მინ 1100 მინ

X < 1300

სურ.403.5.2.1(გ)

თავისუფალისიგანე180გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი3

403.5.2.2 არ სე ბუ ლი  შენობები და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებში,სადაცმისაწვდომისვლაგეზიაკეთებს180
გრადუსიანბრუნსსაგნის/სივრცისგარშემოდათუასეთი
საგნის/სივრცის სიგანე 1220 მმ-ზე ნაკლებია,თავისუფა-
ლისიგანემოსატრიალებელთანმიახლოებისასუნდაიყოს
არაუმცირეს 1070 მმ, მოსატრიალებელ არეალში არაუმ-
ცირეს 1200 მმ, ხოლო ხოლო მოტრიალების შემდგომ
არაუმცირეს1070მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: ქვეთავი 403.5.2.2 დასაშვებია არ იქნას
გამოყენებულიიქ,სადაცმოსატრიალებელარეალ-
ში მისაწვდომი სავლაგეზის თავისუფალი სიგანე
არაუმცირეს1500მმ-ია.
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თავისუფალისიგანე180გრადუსიანიბრუნის
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სურ.403.5.2.2(ბ)

თავისუფალისიგანე180გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-არსებულიშენობები-გამონაკლისი

403.5.3 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე 90 გრა დუ სია ნი ბრუ ნის შემ-
თხვე ვა ში

403.5.3.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მისაწვდომი საშუალებები. 
ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,სა-
დაცმისაწვდომისვლაგეზიაკეთებს90გრადუსიან
ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან
მიახლოებისასდამოსატრიალებლიდანმოშორები-
სასუნდააკმაყოფილებდესრომელიმეშემდეგკრი-
ტერიუმს:

1. მოსატრიალებელი ადგილის ორივე მხარე უნდა
იყოსარაუმცირეს1000მმსიგანის.ასეთიუმცირესი
სიგანეუნდაშენარჩუნდესმოსატრიალებელიარეა-
ლის შიდა კუთხიდან ორივე მხარეს არაუმცირეს
700მმ-ზე.

2. როცამოსატრიალებელიადგილისშიდაკუთხეჩა-
მოჭრილიაარაუმცირეს200მმ-ით,ორივეკედლის
გასწვრივ,მოსატრიალებელიადგილისორივემხარე
უნდაიყოსარაუმცირეს900მმსიგანის.

3. თუმოსატრიალებელიადგილისერთიმხარეარაუმ-
ცირეს 1070 მმ სიგანისაა, მეორე დასაშვებია იყოს
არაუმცირეს970მმ.

4. თუმოსატრიალებელიადგილისერთიმხარეარაუმ-
ცირეს 1100 მმ სიგანისაა, მეორე დასაშვებია იყოს
არაუმცირეს900მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:  

1. სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი 90 გრადუსიან
ბრუნს აკეთებს 404.2.3 ქვეთავის შესაბამისად
მოწყობილკართანანშენობაშიშესასვლელთან,
სვლაგეზიარუნდადაექვემდებაროსამქვეთავს.

2. სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი 90 გრადუსიან
ბრუნსაკეთებს407-410ქვეთავებისშესაბამისად
მოწყობილ ლიფტებთან ან ბაქან-ლიფტებთან,
სვლაგეზიარუნდადაექვემდებაროსამქვეთავს.
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სურ.403.5.3.1(ა)

თავისუფალისიგანე90გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი1
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სურ.403.5.3.1(ბ)

თავისუფალისიგანე90გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი2

სურ.403.5.3.1(გ)

თავისუფალისიგანე90გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი3

სურ.403.5.3.1(დ)

თავისუფალისიგანე90გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-ახალიშენობები-ვარიანტი4

სურ.403.5.3.2

თავისუფალისიგანე90გრადუსიანიბრუნის

შემთხვევაში-არსებულიშენობები

403.5.3.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებში, სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს
90გრადუსიანბრუნს,თავისუფალისიგანე მოსატრია-
ლებელთანმიახლოებისასდამოსატრიალებლიდანმო-
შორებისასუნდაიყოსარაუმცირეს900მმ.

403.5.4  გა სას ვლე ლი სივ რცე.
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403.5.4.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მისაწვდომი საშუალებები. 
ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში მისაწ-
ვდომი სვლაგეზი, რომლის თავისუფალი სიგანე 1500
მმ-ზენაკლებია,უნდამოიცავდესგვერდასავლელისივ-
რცეებს, არაუმეტეს ყოველი 60 მეტრის ინტერვალით.
გვერდასავლელი სივრცეები უნდა იყოს არაუმცირეს
1500მმX 1500მმზომისანუნდაწარმოადგენდესორი
სავალიზედაპირისკვეთას,რომელიცქმნის304.3.2.1ქვე-
თავისშესაბამისT-სფორმისმოსატრიალებელსივრცეს
დაასეთიT-სფორმისსივრცესავალიზედაპირებისკვე-
თისმიღმა,არაუმცირეს1300მმ-ზეუნდაგრძელდებო-
დეს.

403.5.4.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებში მისაწვდომი სვლაგეზი,რომლისთავი-
სუფალი სიგანე 1500 მმ-ზე ნაკლებია, უნდა მოიცავ-
დეს გვერდასავლელ სივრცეებს, არაუმეტეს ყოველი
60მეტრისინტერვალით.გვერდასავლელისივრცეები
უნდაიყოსარაუმცირეს1500X1500მმზომისანუნდა
წარმოადგენდესორისავალიზედაპირისკვეთას,რო-
მელიცქმნის304.3.2ქვეთავისშესაბამისT-სფორმის
მოსატრიალებელსივრცესდაასეთიT-სფორმისსივ-
რცესავალიზედაპირებისკვეთისმიღმა,არაუმცირეს
1200მმ-ზეუნდაგრძელდებოდეს.

სურ.403.5.4.1(ა)

გვერდასავლელისივრცე-ახალიშენობები-1525მმX1525მმვარიანტი

სურ.403.5.4.1(ბ)

გვერდასავლელისივრცე-ახალიშენობები-T-ისფორმისმოსატრიალებელისივრცისვარიანტი
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403.6 სა ხე ლუ რე ბი. სადაცდერეფნისკიდეებზესავალ-
დებულოა სახელურები, ისინი უნდა შეესაბამებოდეს
505.4-505.9ქვეთავებს.

ქვე თა ვი 404  
კა რი, გზა- კა რე ბი და ჭიშკრები

404.1 ზო გა დი.  კარი, გზა -კარი და ჭიშკრები, რომლებიც
მისაწვდომი სვლაგეზის ნაწილია, უნდა შეესაბამებოდეს
404 -ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: კარს,გზა-კარსადაჭიშკრებს,რომელთაც
მხოლოდდაცვისთანამშრომლებიიყენებენ,არმოეთ-
ხოვება404.2.3,404.2.6,404.2.7,404.2.8,404.3.1,404.3.2,
404.3.4,404.3.7და404.3.8ქვეთავებთანშესაბამისობა.

404.2  ხე ლით გა სა ღე ბი კა რი. ხელით გასაღები კარი და
გზა-კარი, ასევე, ხელით სამართავი ჭიშკრები, რაც მომ-
ხმარებელთაგასასვლელადგამოიყენება,უნდააკმაყოფი-
ლებდეს404.2ქვეთავისმოთხოვნებს.

4042.1 ორ ფრთია ნი კა რე ბი და ჭიშ კრე ბი.ორფრთიანიგზა-
კარის,სულმცირე,ერთიაქტიურიფრთაუნდაშეესაბამე-
ბოდეს404.2.2და404.2.3ქვეთავებს.

404.2.2 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. გზა-კარის თავისუფა-
ლი ღიობი უნდა იყოს არაუმცირეს 820 მმ სიგანის.
ორმხრივ მოძრავ კარებიანი გზა-კარის თავისუფალი
ღიობისსიგანეუნდაგაიზომოსკარისპირიდან გაჩე-
რებისადგილამდე,როდესაცკარიღიაა90გრადუსით.
ღიობებს,კარსადაუკაროგზა-კარს,რომელთასიღრმე
600მმ-ია,უნდაჰქონდესარაუმცირეს900მმსიგანის
თავისუფალიღიობი.ღიობისთავისუფალსიგანეშიარ
უნდაიყოსგამონაშვერებიიატაკიდან860მმ-ზედაბ-
ლა.ღიობისთავისუფალსიგანეშიარსებულიგამონაშ-
ვერებიიატაკიდან860მმ-დან2050მმ-მდესიმაღლეზე
არუნდააღემატებოდეს100მმ-ს.

გა მო ნაკ ლი სი: 

1. კარისმიმხურავებიდაკარისშემჩერებლებიდა-
საშვებია, განთავსდეს იატაკიდან არაუმცირეს
1980მმსიმაღლეზე.

2. გადაკეთებისას დასაშვებია, ღიობის აუცილებელ
თავისუფალ სიგანეში, საკეტის მხარეს შემჩერე-
ბელთან, მდებარეობდესარაუმეტეს 16მმნაშვე-
რი.

სურ.403.5.4.2(ა)

გვერდასავლელისივრცე-ახალიშენობები-1525მმX1525მმვარიანტი

სურ.403.5.4.2(ბ)

გვერდასავლელისივრცე-ახალიშენობები-T-ისფორმის

მოსატრიალებელისივრცისვარიანტი
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404.2.3.2 ან ჯა მია ნი კა რი და ჭიშ კა რი.ანჯამიანკართან
დაჭიშკართან მანევრირებისთვის არსებულითავისუ-
ფალისივრცე,უნდაშეესაბამებოდეს404.2.3.2ცხრილს.
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სურ.404.2.2(ა)

გზა-კარისთავისუფალისიგანე-ანჯამიანიკარი

სურ.404.2.2(ბ)

გზა-კარისთავისუფალისიგანე-მოსრიალეკარი

სურ.404.2.2(გ)

გზა-კარისთავისუფალისიგანე-დასაკეციკარი

სურ.404.2.2(დ)

გზა-კარისთავისუფალისიგანე-უკაროგზა-კარი

404.2.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე კა რებ თან მა ნევ რი რე-
ბის თვის.კარებთანმინიმალურითავისუფალისივრცე,
მანევრირებისთვისუნდაშეესაბამებოდეს404.2.3ქვე-
თავს. თავისუფალი სივრცე მანევრირებისთვის უნდა
მოიცავდესგზა-კარისთავისუფალიღიობისსრულსი-
განეს და საკეტებისა და ანჯამებისთვის აუცილებელ
სივრცეს.

404.2.3.1 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. მანევრირებისთვისაუ-
ცილებელ თავისუფალ სივრცეში, იატაკის ზედაპირი
უნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავსდამათიზედაპი-
რიარუნდაიყოს1:48-ზემეტადდახრილი.

სურ.404.2.3.2(ა)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-წინიდანმისაწვდომი-

გამოწევითგაღება

სურ.404.2.3.2(ბ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-წინიდანმისაწვდომი-

მიწოლითგაღება-ახალიშენობები

სურ.404.2.3.2(გ)

თავისუფალისივრცეკარეთანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-წინიდანმისაწვდომი-

მიწოლითგაღება-არსებულიშენობები
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სურ.404.2.3.2(დ)

თავისუფალისივრცეკარეთანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-ანჯამისმხრიდანმისაწვდომი-

გამოწევითგაღება

სურ.404.2.3.2(ე)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-ანჯამისმხრიდანმისაწვდომი-

გამოწევითგაღება

სურ.404.2.3.2(ვ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-ანჯამისმხრიდანმისაწვდომი-

მიწოლითგაღება

სურ.404.2.3.2(ზ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-საკეტისმხრიდანმისაწვდომი-

გამოწევითგაღება

სურ.404.2.3.2(თ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

ანჯამიანიკარი-საკეტისმხრიდანმისაწვდომი-

მიწოლითგაღება

404.2.3.3 მოს რია ლე და და სა კე ცი კა რი.მოსრიალედა
დასაკეცკართანმანევრირებისთვისარსებულითა-
ვისუფალისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს404.2.3.3
ცხრილს.



26

თავი 4. მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი

ცხრი ლი 404.2.3.2 თავისუფალისივრცემანევრირებისთვისხელითგასაღებანჯამიანკართანდაჭიშკართან

გა მო ყე ნე ბის  ტი პი მი ნი მა ლუ რი  თა ვი სუ ფა ლი  ად გი ლი  მა ნევ რი რე ბის თვის

სურ # მისაწვდომი კა რის  გაღება გზა- კა რის   
პერ პენ დი კუ ლა რუ ლად

გზა- კა რის  პა რა ლე ლუ რად  (სა კე ტის  მიღ მა,   
თუ  სხვაგ ვა რად  ა რაა  გან საზ ღვრუ ლი)

ა წინიდან გამოწევით 1500მმ 450მმ

ბ,გ წინიდან მიწოლით 1300მმ4 0მმ

დ ანჯამისმხრიდან გამოწევით 1500მმ 900მმ

ე ანჯამისმხრიდან გამოწევით 1370მმ 1070მმ

ვ ანჯამისმხრიდან მიწოლით 1070მმ1 560მმ3

ზ საკეტისმხრიდან გამოწევით 1200მმ2 600მმ

თ საკეტისმხრიდან მიწოლით 1070მმ2 600მმ
1ემატება150მმ,თუმოწყობილიამიმხურავიდასაკეტი
2ემატება150მმ,თუმოწყობილიამიმხურავი
3ანჯამისმხრისმიღმა
4არსებულშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებშიკარისანჭიშკრისპერპენდიკულარულისივრცეკარისმიწოლითგაღებისასუნდაიყოს
არაუმცირეს1200მმ.

ცხრი ლი 404.2.3.3 თა ვი სუ ფა ლი სივრცე მა ნევ რი რე ბის თვის მოს რია ლე და და სა კეც კარ თან

სურ # მისაწვდომი

მი ნი მა ლუ რი  თა ვი სუ ფა ლი  სივრცე  მა ნევ რი რე ბის თვის

გზა- კა რის   
პერ პენ დი კუ ლა რუ ლად

გზა- კა რის  პა რა ლე ლუ რად  (თუ  მი თი თე ბუ ლი  არ  ა რის ,  
შემ ჩე რებ ლის  და  (ან ) სა კე ტის  ნა წი ლის  მიღ მა)

ა,ა2 წინიდან 1300მმ2 0მმ

ბ საკეტისმხრისსაპირისპიროდ 1070მმ 560მმ1

გ საკეტისმხრიდან 1070მმ 600მმ
1ჯიბისანანჯამისმხრისმიღმა
2არსებულშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,კარისწინპერპენდიკულარულისივრცე,წინიდანუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.

12
00

 მ
ინ

13
00

 მ
ინ

560 მინ 10
70

  მ
ინ

600 მინ

10
70

 მ
ინ

სურ.404.2.3.3(ა)
თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

მოსრიალედადასაკეციკარი-წინიდანმისაწვდომი
-ახალიშენობები

სურ.404.2.3.3(ა2)
თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

მოსრიალედადასაკეციკარი-
წინიდანმისაწვდომი-არსებულიშენობები

სურ.404.2.3.3(ბ)
თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

მოსრიალედადასაკეციკარი-
ჯიბისანანჯამისმხრიდან

სურ.404.2.3.3(გ)
თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

მოსრიალედადასაკეციკარი-
შემჩერებლისანსაკეტისმხრიდან

404.2.3.4 უკარო გზა-კარი. თუ უკაროღიობი900მმ-ზენაკ-
ლებისიგანისაა,მანევრირებისთვისგანკუთვნილითავისუ-
ფალისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს404.2.3.4-ეცხრილს.
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13
00

  მ
ინ

სურ.404.2.3.4(ა)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

გზა-კარი,კარისადაჭიშკრისგარეშე

წინამხრიდანმისაწვდომი

ახალიშენობები

12
00

  მ
ინ

სურ.404.2.3.4(ბ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

გზა-კარი,კარისადაჭიშკრისგარეშე

წინამხრიდანმისაწვდომი

არსებულიშენობები

10
70

 მ
ინ

სურ.404.2.3.4(გ)

თავისუფალისივრცეკართანმანევრირებისთვის-

გზა-კარი,კარისადაჭიშკრისგარეშე

გვერდითამხრიდანმისაწვდომი

404.2.3.5 ნიშებში მოქ ცეუ ლი კა რი და ჭიშკარი. სადაც
კარის საკეტიდან არაუმცირეს 450 მმ-ის საზღვრებში
მოწყობილიანიშადაასეთინიშაკარისზედაპირიდან
გამოშვერილია 200 მმ-ზე მეტად, მხოლოდ წინიდან
მისაწვდომითავისუფალისივრცეუნდამოეწყოსკარის
პერპენდიკულარულად.

X > 200

450 მინ

15
00

  მ
ინ

სურ.404.2.3.5(ა)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

ახალიშენობები-გამოწევითგაღება

X > 200

13
00

 მ
ინ

სურ.404.2.3.5(ბ)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

ახალიშენობები-მიწოლითგაღება
15
00

 მ
ინ

X > 200

300 მინ

სურ.404.2.3.5(გ)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

ახალიშენობები-მიწოლითგაღება-

კარსაქვსშემჩერებლიცდასაკეტიც

ცხრი ლი 404.2.3.4 - კარისა და ჭიშკრის გარეშე მოწყობილ გზა-კართან თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე მა ნევ რი რე ბის თვის

სურ 
# მისაწვდომი მი ნი მა ლუ რი  თა ვი სუ ფა ლი  სივ რცე  მა ნევ რი რე ბის თვის   

გზა- კა რის  პერ პენ დი კუ ლა რუ ლად

ა,ა1 წინამხრიდან 1300მმ1

ბ გვერდითამხრიდან 1070მმ

1არსებულშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,გზა-კარისპერპენდიკულარულისივრცეწინიდანუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.
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X > 200

40 მინ
13
00

 მ
ინ

სურ.404.2.3.5(დ)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

არსებულიშენობები-გამოწევითგაღება

X > 200

12
00

 მ
ინ

სურ.404.2.3.5(ე)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

არსებულიშენობები-მიწოლითგაღება

X > 200
300 მინ

12
00

 მ
ინ

სურ.404.2.3.5(ვ)

ნიშებშიმოწყობილიკარიდაჭიშკარი-

არსებულიშენობები-მიწოლითგაღება-

კარსაქვსშემჩერებლიცდასაკეტიც

404.2.4 ზღურ ბლი. გზა-კარების ზღურბლები დასაშ-
ვებიაიყოსარაუმეტეს13მმსიმაღლის.გზა-კარებთან
შეცვლილიდონეებიდაზღურბლებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს302-ედა303-ექვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებული ან სახეცვლილი ზღურ-
ბლი,დასაშვებიასიმაღლეშიიყოსარაუმეტეს20მმ,
იმის გათვალისწინებით, რომორივე მხარეს 6.5 მმ-
ზე მეტად ამაღლებული ზღურბლის კიდეები არის
არაუმეტეს1:2-ზემეტადდახრილი.

404.2.5 ორი კა რი ან ჭიშ კა რი მწკრივ ში. მანძილი
მწკრივში მდებარე ორ ანჯამიან ან ღერძზე მბრუნავ
კარსანჭიშკარსშორისუნდაიყოსარაუმცირეს1200
მმ -სდამატებულინებისმიერიკარისსიგანე,რომელიც
სივრცისკენიღება.კარებსდაჭიშკრებსშორისსივრცე
უნდაუზრუნ ველყოფდესმოსატრიალებელსივრცეს.

(a)

1500  მინ

17
00

 მ
ინ

სურ.404.2.5(ა)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-ახალიშენობები

1500 მინ

12
00

 მ
ინ

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

სურ.404.2.5(ბ)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-ახალიშენობები
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1500 მინ
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15
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ინ

1500 მინ

1500 მინ

12
00

 მ
ინ

1500 მინ

12
00

 მ
ინ

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

კა
რ
ის

სი
გა
ნე

სურ.404.2.5(გ)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-ახალიშენობები

სურ.404.2.5(დ)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-

არსებულიშენობები

სურ.404.2.5(ე)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-

არსებულიშენობები

სურ.404.2.5(ვ)

ორიკარიანჭიშკარიმწკრივში-

არსებულიშენობები
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404.2.6 კა რის კა ვეუ ლი.სახელურები,ჩამოსაწევისახე-
ლურები,საკეტები,რაზებიდამისაწვდომიკარისსხვა
სამართავებიისეთიფორმისუნდაიყოს,რომადვილად
შეიძლებოდესერთიხელითმოჭიდებადამისასამუშა-
ვებლადსაჭიროარუნდაიყოსმაგრადმოჭიდება,წვა-
ლება ან მაჯისტრიალი.დახურულიკარის კავეულის
გასაღებინაწილებიდაგაღებისათვისგანკუთვნილიძა-
ლაუნდაშეესაბამებოდესშემდეგს:

1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან
მიწოლითგაღებადი,არაუმეტეს66.7ნიუტონი;

2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315
ნიუტონისმ.

404.2.6.1 კა ვეუ ლის სი მაღ ლე. კავეულის
სამართავებიიატაკიდან, არაუმცირეს860მმდა
არაუმეტეს1200მმსიმაღლეზეუნდამდებარეობ-
დეს.როდესაც მოსრიალე კარი მთლიანად გაღე-
ბულპოზიციაშია,მუშაკავეულთანმიწვდომადა
მისიგამოყენება,ორივემხრიდანუნდაიყოსშე-
საძლებელი.

404.2.7 და ხურ ვის სიჩ ქა რე.კარისანჭიშკრისდახურ-
ვისსიჩქარეუნდაშეესაბამებოდეს404.2.7-ექვეთავს.

4042.7.1 კა რის მიმ ხუ რა ვე ბი. კარის ან ჭიშკრის
მიმხურავებიისეუნდამოეწყოს,რომ90გრადუ-
სით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღე-
ბულმდგომარეობამდეკარისმისახურადსაჭირო
დროარაუმცირეს5წამიიყოს.

404.2.7.2 ზამბარიანი ანჯამები.კარისზამბარიანი
ანჯამები ისეუნდა მოეწყოს,რომ 70 გრადუსით
ღიამდგომარეობიდანდახურულმდგომარეობამ-
დეკარიარაუმცირეს1.5წამშიგადავიდეს.

404.2.8 კარის გასაღებად საჭირო ძალა. ანტიპანიკუ-
რი კავეულით აღჭურვილი კარის გასაღებად საჭირო
მინიმალურძალასგანსაზღვრავსშესაბამისიადმინის-
ტრაციულიორგანო. ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვა-
ვებულიკარისმიწოლითანგამოწევითგაღებისათვის
საჭიროძალაუნდაშეესაბამებოდესშემდეგს:

1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუ-
მეტეს22.2ნიუტონი;

2. მოსრიალე ან დასაკეცი კარი: არაუმეტეს 22.2
ნიუტონი.

გა მო ნაკ ლი სი: ესარეხებაძალას,რომელიცსაჭიროა
რაზების გასაწევად ან სხვა მექანიზმების გამოსარ-
თავად, რომლებიც კარს დახურულ მდგომარეობაში
ინარჩუნებსაბტიპანიკური,სახანძროანშენელებუ-
ლიგასასვლელისკავეულისშემთხვევაში.

404.2.9 კა რის და ჭიშ კრის ზე და პი რი. იატაკიდან 250
მმ-ისსაზღვრებში,შვეულადგაზომვისას,კარისანჭიშ-
კრისზედაპირიუნდაიყოსგლუვიმიწოლისმხარესდა
უნდაგრძელდებოდესკარისმთელსიგანეზე.კარისდა
ჭიშკრისკავეულიანნებისმიერისხვაშემაფერხებელი
ანგამოშვერილინაწილი,არუნდამოეწყოსანშეიჭ-
რას იატაკიდან 250 მმ-ის საზღვრებში.თარაზული ან

შვეული შეერთებების შემქმნელი ნაწილები, ამგვარ
ზედაპირზე უნდა იყოს იმავე სიბრტყეში, რომელშიც
სხვები1.6მმ-ისსაზღვრებში.კარისდამცავიფირფიტის
გამოყენებისასშექმნილიღრუუნდადაიგმანოს.

გა მო ნაკ ლი სი:

1. გასაგორებელიკარი;

2. ნაწრთობმინიანიკარი,რომელსაცარაქვსამყო-
ლებიდარომელსაცქვედანაწილშიაქვსფირფი-
ტაანკარისსაცმიდარომლისზედაწინაკიდე
მიმაგრებულია ისე, რომ თარაზულად გადახრი-
ლიაარანაკლებ60გრადუსით,არარისსაჭირო
აკმაყოფილებდესმოთხოვნას,რომლისმიხედვი-
თაც კარის ქვედა ფირფიტა 250 მმ სიმაღლეზე
უნდაგანთავსდეს;

3. კარიანჭიშკარი,რომლებიცარგრძელდებაია-
ტაკიდან250მმ-ისსაზღვრებამდე;

4. არსებულკარსაანჭიშკარზეგლუვიზედაპირის
არმქონედამცავიფირფიტისმოწყობადაშვებუ-
ლია 250 მმ-ის საზღვრებში. დამცავმა ფირფი-
ტამუნდადაფაროსიატაკიდან250მმდაკარის
გვერდებისა და ძირის არაუმეტეს 25 მმ. კარის
დამცავი ფირფიტის გამოყენებისას შექმნილი
ღრუუნდადაიგმანოს.

404.2.10 სარ კმე ლე ბია ნი კა რი.კარებსადაკარისგვერ-
დითასარკმელებს,რომლებიცერთანერთზემეტგამ-
ჭვირვალე პანელს მოიცავს, საიდანაც შესაძლებელია
გახედვა, ქვედა ნაწილში უნდა ჰქონდეს, სულ მცირე,
ერთიპანელიკარზეანმომიჯნავესარკმელზეიატაკი-
დან,არაუმეტეს1100მმ-ითმაღლა.

გა მო ნაკ ლი სი: გასახედი სარკმელები, რომელთა
ქვედანაწილიიატაკიდან1670მმ-ზემაღლაა,არ
საჭიროებს404.2.10ქვეთავთანშესაბამისობას.

404.3 ავტომატურად მოძრავი კარი და ჭიშკარი.ავტომა-
ტურადმოძრავიკარიდაჭიშკარიუნდაშეესაბამებოდეს
404.3 ქვეთავს. მთლიანად ელექტროენერგიაზე მომუშვე
ავტომატურიკარიუნდაშეესაბამებოდეს106.2.7ქვეთავ-
შიმითითებულANSI/BHMAA156.10-ს.ელექტროენერგიის
დახმარებითდადაბალელექტროენერგიაზემომუშავეკა-
რიუნდაშეესაბამებოდეს106.2.6ქვეთავშიმითითებულ
ANSI/BHMAA156.19-ს.

404.3.1 საზოგადოებრივი შე სას ვლე ლე ბი. როცა
შენობებსადამისაწვდომსაშუალებებშიავტომატუ-
რადმოძრავიკარისანჭიშკრისმოწყობაასაჭირო,ეს
უნდაიყოსმთლიანადელექტროენერგიაზემომუშვე,
ანდაბალელექტროენერგიაზემომუშავეავტომატუ-
რიკარიანჭიშკარი.

404.3.2 ვეს ტი ბიუ ლი. როცა შენობის შესასვლელი
მოიცავსვესტიბიულს,არაუმცირესერთგარეკარსან
ჭიშკარსდაერთშიდაკარსანჭიშკარსუნდაჰქონ-
დეს ანალოგიურად გაღებადი ავტომატური კარი ან
ჭიშკარი.

404.3.3 თა ვი სუ ფა ლი ღიო ბის სი გა ნე.ელექტროენერ-
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გიისჩართვისადაგამორთვისრეჟიმში,გზა-კარების
თავისუფალიღიობისსიგანეუნდაიყოს820მმ.ავ-
ტომატური კარის სისტემების თავისუფალი ღიობის
მინიმალურისიგანეეფუძნებათავისუფალიღიობის
სიგანეს,როდესაცყველაფრთაგაღებულია.

404.3.4 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე მა ნევ რი რე ბის თვის. 
ელექტროენერგიისდახმარებითმოძრავკარებთანან
ჭიშკრებთანთავისუფალისივრცემანევრირებისთვის
უნდაშეესაბამებოდეს404.2.3ქვეთავს.თავისუფალი
სივრცემანევრირებისთვის,რაც404.2.3ქვეთავსშეე-
საბამება,უნდამოექცესდაბალელექტროენერგიაზე
დამთლიანადელექტროენერგიაზემომუშვეავტომა-
ტურიკარისდაჭიშკრისგასასვლელში,როგორცგა-
სასვლელისკენსავალიმისაწვდომიგზისნაწილი.

გა მო ნაკ ლი სი:

1. დაბალელექტროენერგიაზედამთლიანადელექ-
ტროენერგიაზე მომუშვე ავტომატური კარი და
ჭიშკარი,რომელსაცსათადარიგოკვებაანსარე-
ზერვო ბატარეა გააჩნია, არ საჭიროებს ამ ქვე-
თავთანშესაბამისობას.

2. დაბალელექტროენერგიაზედამთლიანადელექ-
ტროენერგიაზე მომუშვე ავტომატური კარი და
ჭიშკარი,რომელიცღიარჩებაელექტროენერგიის
გათიშვისშემთხვევაში,არსაჭიროებსამქვეთავ-
თანშესაბამისობას.

3. მთლიანად ელექტროენერგიაზე მომუშვე, შვეუ-
ლადმოსრიალე,ავტომატურიკარიდაჭიშკარი,
არსაჭიროებსამქვეთავთანშესაბამისობას.

404.3.5 ზღურ ბლი. გზა-კარებისზღურბლებიდამათ-
თანშეცვლილიდონებიუნდაშეესაბამებოდეს404.2.4-
ექვეთავს.

404.3.6 ორი კა რი ან ჭიშ კა რი მწკრივ ში.მწკრივშიმდე-
ბარეკარებიანჭიშკრებიუნდაშეესაბამებოდეს404.2.5
ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: როცამწკრივშიმდებარეორივე
კარი ან ჭიშკარიდაბალელექტროენერგიაზე ან
მთლიანად ელექტროენერგიაზე მომუშვე ავტო-
მატური კარი და ჭიშკარია, მწკრივში მყოფ ორ
კარს ან ჭიშკარს შორის არ არის აუცილებელი
თავისუფალი მოსატრიალებელი სივრცის უზ-
რუნველყოფა.

404.3.7 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ხელით მართვა-
დი ელემენტების სამართავები უნდა შეესაბამებოდეს
309-ექვეთავს.ელემენტებისსამართავებისმოსაზღვრე
იატაკისთავისუფალისივრცეუნდამდებარეობდესკა-
რიანიღიობისმიღმა.

404.3.8კა რის და ჭიშ კრის კა ვეუ ლი. სახელურები,ჩა-
მოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწ-
ვდომი კარების სხვა სამართავები უნდა იყოს 404.2.6
ქვეთავისშესაბამისი.

404.3.9კარის გაღება საგანგებო ვითარებაზე მორეაგირე 
სამართავით. სადაც მთლიანად ელექტროენერგია-

ზე მომუშვე მოსრიალე ავტომატური კარი და ჭიშ-
კარია, ასეთ კარსა და ჭიშკარში შესაძლებელი უნდა
იყოსსაგანგებოვითარებაზემორეაგირესამართავით,
არაუმცირეს 820 მმ თავისუფალი სიგანის ღიობის
უზრუნველყოფა.

ქვე თა ვი 405  
პან დუ სე ბი 

405.1 ზო გა დი. პანდუსები,რომლებიცმისაწვდომისვლა-
გეზებისნაწილია,უნდაშეესაბამებოდეს405-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: თავშეყრის ადგილებში, გასავლე-
ლი სივრცის პანდუსები, რომლებიც დასაჯდომ
ადგილებსემიჯნებადაარამომსახურებისპუნ-
ქტებს,რაც,თავის მხრივ, აუცილებელია მისაწ-
ვდომ სვლაგეზზე მდებარეობდეს, არ საჭიროებს
ამქვეთავთანშესაბამისობას.

405.2 დახ რა. პანდუსისქანობიარუნდაიყოს1:12 -ზემე-
ტადდახრილი.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულშენობებსადამისაწვდომ
საშუალებებში პანდუსებიდასაშვებია, დაიხაროს
1:12-ზემეტად405.2-ეცხრილისშესაბამისად,სა-
დაც ამგვარი დახრა აუცილებელია შეზღუდული
სივრცისგამო.

405.3 გვერ დი თი დახ რა. ქანობი,რომელიციზომება პან-
დუსისსავალიმიმართულებისპერპენდიკულარულად,არ
უნდააღემატებოდეს1:48-ს.

405.4 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. პანდუსის ზედაპირები უნდა
შეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

405.5 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე.პანდუსისთავისუფალისიგანე
უნდაიყოსარაუმცირეს900მმ.სადაცპანდუსისსვლაზე
მოწყობილიასახელურები,თავისუფალისიგანეუნდაგაი-
ზომოსსახელურებსშორის.

გა მო ნაკ ლი სი: სამუშაო ადგილებზე იმ პანდუსის
თავისუფალისიგანე,რომელიცსაერთოსარგებ-
ლობისსვლაგეზისნაწილია,დასაშვებიაშემცირ-
დეს სამუშაო აღჭურვილობით, თუ შემცირება
გარდაუვალიასამუშაოსშესასრულებლად.

405.6 ამაღლება. პანდუსისსვლისამაღლებაუნდაიყოს
არაუმეტეს750მმ.

405.7 ბაქ ნე ბი. თითოეული პანდუსის თავსა და ბოლოში
უნდაიყოსბაქნები.ბაქნებიუნდაშეესაბამებოდეს405.7
ქვეთავს.
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ცხრი ლი 405.2 პან დუ სის და საშ ვე ბი ზომები არ სე ბულ ად გი ლებ ში, შე ნო ბებ სა და მისაწვდომ საშუალებებში

დახ რა 1 მაქ სი მა ლუ რი  ა მაღლება

1:10-ზემკვეთრი,მაგრამ,არაუმეტეს,1:8 75მმ

1:12-ზემკვეთრი,მაგრამ,არაუმეტეს,1:10 150მმ

11:8-ზემკვეთრიდახრადაუშვებელია.

1500 მინ1500 მინ

ბაქანი ბაქანიპანდუსის სავალი 
ზედაპირი

პანდუსის 
სავალი 

ზედაპირი

პანდუსის 
სავალი 

ზედაპირი

ბაქანი

(ა)

(ბ)

1500 მინ

15
00

 მ
ინ

405.7.1 დახ რა. ბაქნებიარუნდადაიხაროს1:48-ზემე-
ტადდაუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

405.7.2 სი გა ნე. ბაქნების თავისუფალი სიგანე უნდა
იყოსბაქნისკენმიმავალი,სულმცირე,ყველაზეგანიე-
რიპანდუსისსიგანისტოლი.

405.7.3 სიგ რძე. ბაქნების თავისუფალი სიგრძე უნდა
იყოსარაუმცირეს1500მმ.

405.7.4 მი მარ თუ ლე ბის შეც ვლა. პანდუსები,რომლებიც
პანდუსის ბაქნებთან მიმართულებას იცვლის, ისეთი
ზომისუნდაიყოს,რომუზრუნველყოფდესარაუმცირეს
1500x1500მმ-ზემოსატრიალებელსივრცეს.

405.7.5 გზა- კა რე ბი. სადაც გზა-კარი პანდუსის ბაქნე-
ბისმომიჯნავედმდებარეობს,მანევრირებისათვისსა-
ჭირო თავისუფალი სივრცეები, რომლებიც 404.2.3-ე
და 404.3.4-ე ქვეთავებშია მოთხოვნილი, დასაშვებია,
გადადიოდესბაქნისფართობზე.თუკარები,რომელიც
უნდა იკეტებოდეს, მდებარეობს პანდუსის ბაქნის მო-
მიჯნავედ,ბაქნებიისეთიზომისუნდაიყოს,რომუზ-
რუნველყოფდეს304.3ქვეთავისშესაბამისმოსატრია-
ლებელსივრცეს.

405.8 სა ხე ლუ რე ბი. 150მმ-ზემეტადამაღლებულპანდუსებს
უნდაჰქონდეს505-ექვეთავისშესაბამისისახელურები.

გა მო ნაკ ლი სი: სამუშაო ადგილებზე პანდუსებს, რომ-
ლებიც საერთო სარგებლობის სვლაგეზის ნაწილია

დაამასთან,აღჭურვილობისგადასატანადგამოიყენე-
ბა,შესაძლებელიაარჰქონდეთსახელურები,თუისი-
ნი ისეა მოწყობილი,რომ 505-ე ქვეთავისშესაბამისი
სახელურების მოწყობის საშუალებას იძლევა. ისეთი
პანდუსებისშემთხვევაში,რომელიც405.5-ექვეთავის
შესაბამისადგამონაკლისსარწარმოადგენენ,სახელუ-
რებიუნდამოეწყოსისე,რომპანდუსისსვლისთავისუ-
ფალისიგანეარაუმცირეს900მმიყოს.

405.9 კი დის დაც ვა. პანდუსისდაპანდუსისბაქნებისორი-
ვემხარესუნდაგანთავსდეს405.9.1-ეან405.9.2-ექვეთა-
ვებისშესაბამისიკიდისდამცავები.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. პანდუსები,რომლებსაცარესაჭიროებასახელუ-
რები,არსაჭიროებსკიდეებისდაცვას.

2. პანდუსისბაქნებისკიდეები,რომლებიცმომიჯნა-
ვეპანდუსისსვლასანგზა-კიბესემსახურება;

3. პანდუსის ბაქნების კიდეები, რომლებიც შვეუ-
ლადეშვებაარაუმეტეს13მმ-ითბაქნისმინიმა-
ლურიფართობისთარაზულად,405.7-ექვეთავის
შესაბამისად,არაუმეტეს250მმ-ისსაზღვრებში.

4.კიდისდაცვაარარისაუცილებელიპანდუსისკი-
დეებზე, სადაც პანდუსი დასაჯდომ ადგილს ან
რიგებს შორის გასასვლელთან მისადგომს უზ-
რუნველყოფს.

სურ.405.7

პანდუსისბაქნები
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13 მაქს

13 მაქს
ან

ბაქანი

კიდის დაცვა არ არის
სავალდებულო

250

250

სურ.405.9

კიდისდაცვა-ბაქნისმინიმალური

ფართობი-გამონაკლისი3

405.9.1 ია ტა კის გაგ რძე ლე ბუ ლი ზე და პი რი. პანდუსის
ანპანდუსისბაქნისიატაკისზედაპირიუნდაგაგრძელ-
დეს,არაუმეტეს300მმ-ით,505-ექვეთავისშესაბამისი
სახელურისშიდამხრიდან.

300 მინ 300 მინ

სურ.405.9.1

იატაკისგაგრძელებულიზედაპირი

405.9.2 ზღუ დე ან ზღუ დე რო ნით (რელ სით).საჭიროა
405.9.2.1-ექვეთავისშესაბამისიზღუდისან405.9.2.2-ე
ქვეთავისშესაბამისიზღუდისრონით(რელსით)მოწ-
ყობა.

405.9.2.1 ზღუ დე.ზღუდეუნდაიყოსარაუმცირეს100
მმსიმაღლის.

100 მინ

სურ.405.9.2.1

ბორდიური

405.9.2.2 ზღუ დე რო ნით (რელ სით). ზღუდე რონით
(რელსით)უნდაიყოსისეთისახის,რომელშიცსავალი
ზედაპირიდან100მმ-ისსიმაღლისსაზღვრებშიარგაე-
ტევა100მმ.დიამეტრისსფერო.

არ ეტევა 
100 მმ-იანი 
სფერო

სურ.405.9.2.2

ზღუდერონით(რელსით)

405.10 პი რო ბე ბი შე ნო ბის გა რეთ.შენობისგარეთმდე-
ბარე პანდუსები ისე უნდა დაგეგმარდეს, რომ სავალ
ზედაპირზეწყალიარდაგროვდეს.

ქვე თა ვი 406  
ბორ დიუ რის პან დუ სე ბი და შე რეუ ლი გა და სას ვლე ლე ბი 

406.1 ზო გა დი. მისაწვდომსვლაგეზებზებორდიურისპან-
დუსებიდაშერეულიგადასასვლელებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს406-ექვეთავს.

406.2 ბორ დიუ რის პერ პენ დი კუ ლა რუ ლი  პან დუ სე ბი. ბორ-
დიურის პერპენდიკულარული პანდუსები უნდა შეესაბა-
მებოდეს406.2და406.5ქვეთავებს.

406.2.1 ბაქ ნე ბი.დასაშვებიაპანდუსიდაბაქანიშეიჭრას
საფეხმავლოგზაზე,თუსაფეხმავლოგზაესაზღვრებასაავ-
ტომობილოგზასდაპანდუსისთავთანარსებულიბაქნის
ზომა უნდა იყოს 1200X1200 მმ-ზე.თუ საფეხმავლო გზა
არ ესაზღვრება საავტომობილოგზას,დასაშვებია საფეხ-
მავლოგზასკვეთდესმხოლოდპანდუსისთავზეარსებუ-
ლი ბაქანი. ბაქანი პანდუსის სვლის მიმართულებითუნ-
დაიყოს1500მმ,ხოლოპანდუსისპერპენდიკულარულად
1200მმ.ბაქნებიარცერთიმიმართულებითარუნდადაი-
ხაროს1:48-ზემეტად.

406.2.2 დახ რა.დასაშვებიაპანდუსისდახრაკვეთდესსა-
ფეხმავლოგზასთუპანდუსისკიდეს,ბორდიურსადასა-
ფეხმავლოგზასშორის მოწყობილია გარდამავალი, მარ-
თკუთხასიბრტყეები.სადაცპანდუსისდახრადასაშვებია
არ კვეთდეს საფეხმავლო გზას, ბორდიური უნდა დაგ-
რძელდესპანდუსისდახრისმთელსიგრძეზე,მისიკიდეე-
ბის გასწვრივ ბორდიურის მართობულად. ბორდიურის
პანდუსისდახრა უნდა იყოს არაუმეტეს 1:20და არაუმ-
ცირეს1:12.ბორდიურისპანდუსისსვლისსიგრძეარუნდა
აღემატებოდეს4570მმ-ს.

406.2.3 ბორ დიუ რის პან დუ სე ბის გვერ დე ბი.თუბორდიუ-
რისპანდუსიფეხითმოსიარულეთაგზასკვეთს,მართკუთ-
ხასიბრტყეებიარუნდაიყოს10%-ზემეტადდახრილი.
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1200 მინ

12
00

 მ
ინ

1200 მინ

15
00

 მ
ინ

დახრა არაუმეტეა 1:10

მარკირება 406.5.6
ქვეთავის შესაბამისად

შენობა ან სავალი 
ადგილის კიდე

დახრა არაუმეტეს 1:10

სავალი ბილიკი

გამწვანებული 
ზოლი

გამწვანებული 
ზოლი

შენობა ან სავალი 
ადგილის კიდე

სურ.406.2(ა)

პერპენდიკულარულიბორდიურისპანდუსები

სურ.406.2(ბ)

პერპენდიკულარულიბორდიურისპანდუსები
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406.3 ბორ დიუ რის პა რა ლე ლუ რი  პან დუ სე ბი.  ბორ-
დიურის პარალელური პანდუსებიუნდაშეესაბამებოდეს
406.3-ედა406.5-ექვეთავებს.

406.3.1 ბა ქა ნი. ბორდიურის პანდუსის ძირთან უნდა
მოეწყოსარაუმცირეს1200მმx1200მმ-ზებაქანი.დაშ-
ვებულია,ბაქანიფარავდესსაფეხმავლოგზასანთავი-
სუფალსივრცეს.სადაცბაქანიცალიანმეტიმხრიდან
იზღუდება,ბაქანიუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმx1500
მმ-ზე.ბაქანიისეთიმიმართულებითუნდაგანთავსდეს,
რომ 1500 მმ სიგრძე მოეწყოს გზის მიმართ სავალი
მიმართულებით ბორდიურის პერპენდიკულარულად.
ბაქნებიარცერთიმიმართულებითარუნდადაიხაროს
1:48-ზემეტად.

406.3.2 დახ რა.დასაშვებია პანდუსისდახრა კვეთდეს
საფეხმავლოგზასთუპანდუსისკიდეს,ბორდიურსადა
საფეხმავლო გზას შორის მოწყობილია გარდამავალი,
მართკუთხა სიბრტყეები. სადაც პანდუსის დახრადა-
საშვებია არ კვეთდეს საფეხმავლო გზას, ბორდიური
უნდადაგრძელდესპანდუსისდახრისმთელსიგრძეზე,
მისი კიდეების გასწვრივ ბორდიურის მართობულად.
ბორდიურის პანდუსის დახრა უნდა იყოს არაუმეტეს
1:20დაარაუმცირეს1:12.ბორდიურისპანდუსისსვლის
სიგრძეარუნდააღემატებოდეს4570მმ-ს.

406.4 შე რეუ ლი გა და სას ვლე ლე ბი. შერეული
გადასასვლელებიუნდაშეესაბამებოდეს406.4-ედა406.5-
ექვეთავებს.

406.4.1 დახ რის სვლა. შერეული გადასასვლელები არ
უნდაიყოს1:20-ზემეტადდახრილი.

1200 მინ
12
00

 მ
ინ

1200მინ

15
00

 მ
ინ

შენობა ან სავალი 
ადგილის კიდე

მარკირება 406.5.6
ქვეთავის შესაბამისად

გამწვანებული ზოლი

შენობა ან 
სავალი 
ბილიკის
კიდე

სურ.406.3(ა)

პარალელურიბორდიურისპანდუსები

სურ.406.3(ბ)

პარალელურიბორდიურისპანდუსები
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დახრა არაუმეტეს 5%

406.5 ზო გა დი მოთ ხოვ ნე ბი. ბორდიურის პანდუსები და
შერეული გადასასვლელები უნდა შეესაბამებოდეს 406.5
ქვეთავს.

406.5.1 სი გა ნე. ბორდიურის პანდუსებისდა შერეული
გადასასვლელების სიგანე სულ მცირე 1200 მმ. უნდა
იყოს, კონუსურად გაგანიერებული გვერდების გამოკ-
ლებით.

406.5.2 დო ნის წყვე ტა. დონისწყვეტაბორდიურისპან-
დუსებისთავსადაბოლოშიუნდაიყოსბორდიურისპან-
დუსის სავალი მიმართულების პერპენდიკულარული.
დონისწყვეტადაუშვებელიაბორდიურისპანდუსისსა-
ვალან ბაქნის ნაწილებზე.დონისწყვეტისას გადაკვე-
თილიქანობიანიზედაპირებიერთდონეზეუნდაიყოს.

406.5.3 გა ნი ვი დახ რა. ბორდიურის პანდუსების და
შერეულიგადასასვლელებისგანივიდახრაუნდაიყოს
არაუმეტეს 1:48. სავალინაწილისმონაკვეთებზე,რო-
მელიცგანკუთვნილიაქვეითთაგზაზეგადასასვლელად
დაარაქვსგზისდათმობისანსვლისშეჩერებისნიშანი
დაქვეითთამანიშნებელიგადასასვლელინიშანი(ზებ-
რა), განივი დახრა დასაშვებია უტოლდებოდეს ქუჩის
ანავტომაგისტრალისდონეს.

406.5.4  სა პი რის პი რო დახ რა.მომიჯნავეწყალსადინა-
რებისადაუშუალოდბორდიურისპანდუსის,შერეული

გადასვლებისანბაქნებისმომიჯნავედმდებარეგზების
ზედაპირებიარუნდაიყოს1:20-ზემეტადდახრილი.

406.5.5 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. პანდუსისბოლოშიდო-
ნისწყვეტისმიღმააუცილებელია,მოეწყოსთავისუფა-
ლისივრცეფართობით1200მმx1200მმ-ზექვეითთა
გზაზე გადასასვლელის სიგანისფარგლებშიდა ავტო-
მობილებისსამოძრაოგზისმიღმა.

406.5.6 მარ კი რე ბა. თუ პანდუსების მომიჯნავე ბორ-
დიურები მარკირებულია, პანდუსის მიმდებარე
კონუსისებრი სიბრტყეების გვერდებიც მარკირების
საზღვრებშიუნდამოექცეს.

406.5.7 მდე ბა რეო ბა.ბორდიურისპანდუსებიდაბორ-
დიურისპანდუსებისმომიჯნავესიბრტყეებიისეუნდა
განთავსდეს,რომ არიჭრებოდეს სატრანსპორტოზო-
ლებში, ავტოსადგომ სივრცეებში ან ავტოსადგომებ-
თანმისადგომგასავლელებში.ბორდიურისპანდუსები
დახაზულ გადასასვლელებთან მთლიანად მარკირების
საზღვრებშიუნდაიყოსმოქცეული, გარდამომიჯნავე
სიბრტყეებისა.

406.5.8 ჩა ხერ გვა. ბორდიურის პანდუსები ისე უნდა
განთავსდესანიქნასდაცული,რომარჩაიხერგოსგა-
ჩერებულიავტომობილებით.

406.5.9  სა ხე ლუ რე ბი. ბორდიურის პანდუსებზე სახე-
ლურებისაჭიროარარის.

სურ.406.4

შერეულიგადასასვლელები
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20 12

დონის წვეტა 
პანდუსის სავალი 
მიმართულების
პერპენდიკულარული

მომიჯნავე ზედაპირის
მაქსიმალური დახრა

ბორდიურის
პანდუსის
მაქსიმალური 
დახრა

სურ.406.5.4

ბორდიურისპანდუსებისმომიჯნავეზედაპირების

საპირისპიროდახრა

სურ.406.5.2

დონისწყვეტა
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1200 მინ

1200 მინ

1200 მინ

სურ.406.5.5

თავისუფალისივრცებორდიურისპანდუსისადაშერეულიგადასასვლელებისბოლოში

406.6 ამოც ნო ბა დი გამაფრთხილებლები. 

406.6.1 ზო გა დი. ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედა-
პირებიუნდაშეესაბამებოდეს705-ექვეთავს.

406.6.2 ამოც ნო ბა დი გამაფრთხილებლების ზე და პი რე ბის 
მდე ბა რეო ბა. ამოცნობადი გამაფრთხილებლების ზედა-
პირებიუნდაგანთავსდესქვეითთახელმისაწვდომსვლა-
გეზსადატრანზიტულგაჩერებებზე:

1. ქვეითთა გზაზე გადასასვლელებთან არსებული ბორ-
დიურისპანდუსებიდაშერეულიგადასასვლელები;

2. გადასასვლელებთან არსებული ამაღლებული კუნძლე-
ბი;

გა მო ნაკ ლი სი: ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზე-
დაპირებისგანთავსებაარმოითხოვებაქვეითთათ-
ვისგანკუთვნილამაღლებულკუნძლებზე,რომლე-
ბიცქუჩისდონეზეადა1800მმ-ზენაკლებისიგრძი-
სააფეხითსავალიგზისმიმართულებით.

3. ქუჩისანავტომაგისტრალისმიღმა,სარკინიგზოგზაზე
განთავსებულიქვეითთაგადასასვლელები;

4. ავტობუსებისათვისგანკუთვნილიბაქნებიანსატრანზი-
ტოგაჩერებებიდასარკინიგზოტრანსპორტისბაქნისკი-
დეებთან,სადაცარარისდამცავიპანელებიანზღუდარე-
ბი,და

5. ტროტუარზე არსებული მგზავრთა ჩასხდომისა და
გადმოსვლისადგილებიანქუჩისდონეზეარსებული
სარკინიგზოტრანსპორტისტრანზიტულიგაჩერებე-
ბი,სადაცჩასხდომისადაგადმოსვლისადგილებში
არარისდამცავიპანელებიანზღუდარები.

ქვე თა ვი 407 
ლიფ ტე ბი

407.1 ზო გა დი. ლიფტებიუნდაშეესაბამებოდეს407-ექვე-
თავსა და 106.2.8 ქვეთავში მითითებულ ASME A17.1/CSA
B44 -ს.ლიფტებიუნდა იყოს სამგზავროლიფტისტიპის

ASMEA17.1/CSAB44კლასიფიცირებისმიხედვით.ლიფტი
ავტომატურადუნდაიმართებოდეს.

407.2 მოთ ხოვ ნე ბი ლიფ ტის ბაქ ნი სად მი. ლიფტისბაქნები
უნდაშეესაბამებოდეს407.2ქვეთავს.

407.2.1 გა მო ძა ხე ბის სა მარ თა ვე ბი. სადაცმოწყობილია
ლიფტის გამოსაძახებელიღილაკები ან კლავიატურე-
ბი,ისინიუნდაშეესაბამებოდეს407.2.1და309.4ქვეთა-
ვებს.გამოსაძახებელიღილაკებიუნდაიყოსამოწეული
ან გაფერადებული. ფოიეში მოწყობილი გამოსაძახე-
ბელიღილაკებისქვეშმდებარესაგნებიგამოშვერილი
უნდაიყოს25მმ-ით.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. დასაშვებია,არსებულლიფტებსჰქონდესშეწეუ-
ლიგამოსაძახებელიღილაკები.

2. გამოსაძახებელიღილაკებისქვეშმდებარესაგნე-
ბისათვისგანსაზღვრულიშეზღუდვებიარვრცელ-
დებაარსებულგამოსაძახებელღილაკებზე.

407.2.1.1 სი მაღ ლე. გამოსაძახებელი ღილაკები და
კლავიატურებიუნდა მდებარეობდეს 308-ე ქვეთავ-
ში  განსაზღვრული  მიწვდომისდიაპაზონიდან ერ-
თ-ერთის საზღვრებში, ყველაზე მაღლა მდებარე
სამართავისშუახაზიდანგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაშვებია, არსებული გამოსა-
ძახებელი ღილაკები და კლავიატურები მდება-
რეობდესიატაკიდანარაუმეტეს1370მმ-ითმაღ-
ლა,ყველაზემაღლამდებარეამამუშავებელინა-
წილისშუახაზიდანგაზომვისას.

407.2.1.2 ზო მა. გამოსაძახებელიღილაკებისზომაარ-
ცერთიმიმართულებითარუნდაიყოს20მმ-ზენაკ-
ლები.

გა მო ნაკ ლი სი: ლიფტისარსებულგამოსაძახებელ
ღილაკებსარსჭირდება407.2.1.2-ექვეთავთანშე-
საბამისობა. 
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ვიზუალური ნიშანი ამობურცული ნიშანი

60 გრადუსი

ამობურცული
წერტილები

407.2.1.3 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. გამოძახებისსამარ-
თავებთანუნდამოეწყოსიატაკისთავისუფალისივრცე.
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სურ.407.2.1.1

ლიფტისგამოსაძახებელიღილაკების

განთავსებისსიმაღლე

407.2.1.4მდე ბა რეო ბა. გამოსაძახებელიღილაკი,რო-
მელიც ზემოთკენ მიმართულებას აღნიშნავს, უნდა
მდებარეობდესიმგამოსაძახებელიღილაკისზემოთ,
რომელიცქვემოთკენმიმართულებასაღნიშნავს.

გა მო ნაკ ლი სი: სართულისმიმთითებელეკრანიან
ლიფტებსარსჭირდება407.2.1.4-ექვეთავთანშე-
საბამისობა.

407.2.1.5 სიგ ნა ლე ბი. გამოსაძახებელღილაკებსუნდა
ჰქონდეს ხილული სიგნალები, რომლებიც მიუთი-
თებს, როდის დაფიქსირდა გამოძახება და როდის
მოხდა გამოძახებაზე რეაგირება.  გამოსაძახებელი
ღილაკები უნდა გამოსცემდნენ ხმოვან სიგნალს ან
ღილაკიმექანიკურადუნდააღიქმებოდეს,რაცგამო-
ძახებისრეგისტრაციაზემიუთითებს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. სართულისმიმთითებელეკრანიანლიფტებსარ
სჭირდება 407.2.1.5-ე ქვეთავთან შესაბამისობა,
თუუზრუნველყოფილია407.2.1.7-ექვეთავისშე-
საბამისიხილულიდახმოვანისიგნალები.

2. არსებულ ლიფტებს არ სჭირდება 407.2.1.5
ქვეთავთანშესაბამისობა.

407.2.1.6 კლა ვი შე ბი. სადაც მოწყობილია კლავიშები,
ისინიუნდაიყოსსტანდარტულისატელეფონოკლავი-
შებიდაუნდაშეესაბამებოდეს407.4.7.2-ექვეთავს.

407.2.1.7 სარ თუ ლის მიმ თი თე ბელ ეკ რა ნია ნი ლიფ ტის 
სიგნალები. სართულის მიმთითებელ ეკრანიან ლიფ-
ტებს უნდა ჰქონდეს ხილული და ხმოვანი სიგნალე-
ბი, რომლებიც მიუთითებს, რომელი კაბინა პასუხობს
გამოძახებას. ხმოვანი სიგნალი უნდა გააქტიურდეს
ფუნქციის ღილაკზედაჭერით. ფუნქციის ღილაკი უნ-
და ამოიცნობოდეს მისაწვდომობის საერთაშორისო
სიმბოლოსა და ამობურცული ნიშნების საშუალებით.
703.6.3.1-ექვეთავისშესაბამისიმისაწვდომობისსაერ-
თაშორისო სიმბოლოს სიმაღლე უნდა იყოს 16 მმ და
უნდაწარმოადგენდეს703.2-ექვეთავისშესაბამისვი-
ზუალურ სიმბოლოს. ამობურცული ნიშანი არის ერ-
თმანეთისგან6.4მმ-ითდაშორებულისამიამობურცუ-
ლიწერტილი,განლაგებულიტოლფერდასამკუთხედის
ფორმით.ფუნქციისღილაკიუნდა განთავსდესუშუა-
ლოდკლავიატურისანსართულისღილაკებისქვემოთ.

407.2.2 ფოიეს სიგნალები. ფოიესსიგნალები, კაბინისსიგნა-
ლებისჩათვლით, უნდაშეესაბამებოდეს407.2.2-ე ქვეთავს.

407.2.2.1 ხი ლუ ლი და ხმო ვა ნი სიგნალები. ხილულიდა
ხმოვანი სიგნალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თი-
თოეულილიფტისშახტისშესასვლელთან,რათააჩვე-
ნოს,რომელიკაბინაპასუხობსგამოძახებასდარამი-
მართულებითმოძრაობსკაბინა.სადაცსიგნალებიუზ-
რუნველყოფილიაკაბინაში,მათიდანახვაშესაძლებელი
უნდაიყოსჰოლშიმდებარეგამოსაძახებელიღილაკების
მომიჯნავედგანლაგებულიატაკისფართობიდან.

გამონაკლისები: 

1. სართულისმიმთითებელეკრანიანლიფტსარ

სურ.407.2.1.7

სართულისმიმთითებელეკრანიანილიფტისსიგნალები
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სჭირდება407.2.2.1-ექვეთავთანშესაბამისობა,
თუ უზრუნველყოფილია 407.2.1.7-ე ქვეთავის
შესაბამისიხილულიდახმოვანისიგნალები.

2. არსებულლიფტებში კაბინის მოძრაობის მი-
მართულების მიმთითებელი სიგნალი აუცი-
ლებელიარ არის.

407.2.2.2 ხი ლუ ლი სიგ ნა ლე ბი. ხილული სიგნალის გა-
მომცემიმოწყობილობებიუნდაგანთავსდესიატაკი-
დანარაუმცირეს1800მმ-ითმაღლა.ხილულისიგნა-
ლისმოწყობილობებიუნდაიყოსარაუმცირეს64მმ,
ელემენტისშვეულიშუახაზიდანგაზომვისშემთხვე-
ვაში.სიგნალებისდანახვაშესაძლებელიუნდაიყოს
ფოიეშიმდებარეგამოსაძახებელიღილაკებისმომიჯ-
ნავეიატაკისფართობიდან.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. დასაშვებია, სართულის მიმთითებელ ლიფ-
ტებსჰქონდესსიგნალები,რომელთადანახვა
შესაძლებელია  ლიფტში შესასვლელის მო-
მიჯნავეიატაკისფართობიდან.

2. არსებულ ლიფტებს არ სჭირდება 407.2.2.2
ქვეთავთანშესაბამისობა.

CL

18
00

 მ
ინ

სურ.407.2.2.2(ა)

ლიფტისხილულისიგნალებისსიმაღლე

64
  მ
ინ 64

  მ
ინ

სურ.407.2.2.2(ბ)

ლიფტისხილულისიგნალებისზომა

407.2.2.3 ხმო ვა ნი სიგ ნა ლე ბი. ზედა მიმართულების
აღსანიშნავად ხმოვანი სიგნალიუნდა ისმოდეს ერ-

თხელ,ქვედამიმართულებისაღსანიშნავადკი-ორ-
ჯერ, ან უნდა ისმოდეს სიტყვიერი ტექსტი, რომე-
ლიც ლიფტის კაბინის მოძრაობის მიმართულებას
გვამცნობს.ხმოვანისიგნალებისსიხშირეუნდაიყოს,
არაუმეტეს,1500ჰერცი.სიტყვიერიტექსტისსიხშირე
უნდაიყოს,არაუმცირეს,300ჰერციდა,არაუმეტეს,
3000ჰერცი.ხმოვანისიგნალიანსიტყვიერიტექსტი
გარემომცველ ხმაურს, არაუმცირეს, 10დეციბელით
უნდა აღემატებოდეს, მაგრამ არ უნდა აჭარბებდეს
80დეციბელსფოიეში მდებარე გამოსაძახებელღი-
ლაკთანგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. სართულისმიმთითებელეკრანიანლიფტებსარ
სჭირდება407.2.2.3-ექვეთავთანშესაბამისობა,
თუ ხმოვანი ტონი და სიტყვიერი ტექსტი ემ-
თხვევაგამოსაძახებელღილაკთანანგამოსაძა-
ხებელკლავიატურასთანარსებულს.

2. ხმოვანი სიგნალების სიხშირესა და დიაპა-
ზონთან დაკავშირებული მოთხოვნები  არ
ეხებაარსებულლიფტებს.

407.2.2.4 გან მას ხვა ვებ ლო ბა. ლიფტების მწკრივში
სართულისმიმთითებელეკრანიანთითოეულლიფტს
უნდა ჰქონდეს ხმოვანი და ხილული საშუალებები
განმასხვავებლობისთვის.

407.2.3 ლიფ ტის შახ ტის ნიშ ნე ბი.ლიფტისშახტასთან
არსებული ნიშნებიუნდაშეესაბამებოდეს407.2.3-ე
ქვეთავს.

407.2.3.1 სარ თუ ლის აღ ნიშ ვნა. სართული აღნიშნუ-
ლიუნდაიყოს703.3და703.4ქვეთავებისშესაბამისი
ამობურცულინიშნებითადაბრაილით,ლიფტისშახ-
ტისშესასვლელებისორივეამყოლზე.ამობურცული
ნიშნები არაუმცირეს 50 მმ. სიმაღლისა უნდა იყოს.
ამობურცულივარსკვლავიუნდაგანთავსდესორივე
ამყოლზემთავარიშესასვლელისდონეზე.

¶
1

50

სურ.407.2.3.1

სართულისაღნიშვნა

407.2.3.2 კა ბი ნის აღ ნიშ ვნა. სართულის მიმთითებელ ეკ-
რანიან ლიფტებს უნდა ჰქონდეს კაბინის ამოსაცნობი
ამობურცული ნიშნები და ბრაილი, რომლებიც 703.3 და
703.4 ქვეთავების შესაბამისია და მდებარეობს ლიფტის
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შახტის ორივე ამყოლზეუშუალოდ სართულის აღმნიშ-
ვნელისქვეშ.ამობურცულინიშნებიუნდაიყოსარაუმცი-
რეს 50 მმ სიმაღლის. კაბინის აღმნიშვნელებიუნდა გან-
თავსდესორივეამყოლზეუშუალოდსართულისაღმნიშ-
ვნელისიმბოლოსქვეშ.

2
CAR 3

50

სურ.407.2.3.2

სართულისმიმთითებელეკრანიანი

ლიფტებისაღმნიშვნელები

407.2.4 მიმ თი თე ბე ლი ნიშ ნე ბი. სადაც ნიშნები მიუ-
თითებს,რომლიფტები არ ემსახურება ყველა ბაქანს,
703.3-ედა703.4-ექვეთავისშესაბამისიამობურცული
ნიშნებიდაბრაილიუნდაგანთავსდესფოიეშიმდებარე
გამოსაძახებელიღილაკისზემოთ.

გა მო ნაკ ლი სი: სართულის მიმთითებელ ეკრანიანი
ლიფტებისსისტემასარსჭირდება407.2.4-ექვეთავ-
თანშესაბამისობა.

407.3 ლიფ ტის კარ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი. 
ლიფტისშახტისადალიფტისკაბინისკარებიუნდაშეე-
საბამებოდეს407.3-ექვეთავს.

407.3.1 ტი პი. ლიფტის კარებითარაზულად მოსრიალე
ტიპისაუნდაიყოს.კაბინისჭიშკრებიაკრძალულია.

407.3.2 მუ შო ბა. ლიფტისშახტისადაკაბინისკარებიავ-
ტომატურადუნდაიღებოდესდაიხურებოდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულიშახტისხელითმართვადი
ანჯამიანიკარებიდასაშვებია,თუ:

1. ისინიშეესაბამება404.2.2-ედა404.2.8-ექვეთავებს;

2. კაბინისკარიდახურვასიწყებსმხოლოდლიფ-
ტისშახტისკარისდახურვისშემდეგ.

407.3.3 ხე ლახ ლა გა ღე ბის მე ქა ნიზ მი. ლიფტის კარები
აღჭურვილიუნდა იყოს 407.3.3-ე ქვეთავის შესაბამისი
ხელახლაგაღებისმექანიზმით,რომელიცავტომატურად
გააჩერებსდახელახლაგააღებსკაბინისკარსადალიფ-
ტისშახტისკარს,თუკარშიმოყვებასაგანიანადამიანი.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულლიფტებშიხელითგასაღებ
კარებსარმოეთხოვება407.3.3-ექვეთავთანშესაბა-
მისობა.

407.3.3.1 სი მაღ ლე. ხელახლა გაღების მექანიზმი უნდა
გააქტიურდეს, როდესაც სენსორი ღიობში იატაკიდან
ნომინალურად125მმ-ისადანომინალურად735მმ-ის
ზემოთდააფიქსირებსმოყოლილსხეულს.

407.3.3.2 კონ ტაქ ტი. ხელახლა გაღების მექანიზმს არ
სჭირდება ფიზიკური კონტაქტი გააქტიურებისთვის,

თუმცაკონტაქტიდასაშვებიაკარისუკუსვლისას.

407.3.3.3 ხან გრძლი ვო ბა. ხელახლაგაღებისმექანიზმმა
უნდაიმუშაოსარაუმცირეს20წამისგანმავლობაში.

407.3.4 კა რი სა და სიგ ნა ლის სინ ქრო ნუ ლო ბა. მინიმალუ-
რადმისაღებიდროიმმომენტიდან,როდესაცკაბინაპა-
სუხობსგამოძახებაზეამკაბინისკარებისდახურვამდეგა-
მოითვლებაქვემოთმითითებულიფორმულით:

T=D/(455mm/s)=5წამიმინიმუმ, სადაცTტოლია
მთლიანიდროისაწამებში,ხოლოDტოლიამანძილის
(მილიმეტრებში),რომელიცამკაბინისსამართავიუშო-
რესიგამოსაძახებელიღილაკისუშუალოდწინფოიეში
ანდერეფანშიმდებარეწერტილსადალიფტისშახტის
კარისშუახაზსშორისაა.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. კაბინებისთვის,სადაცშიდაგანათებაა,Tდასაშ-
ვებია, დაიწყოს, როდესაც სიგნალი ხილვადია
1500მმ-დანუშუალოდფოიეშიმდებარეგამო-
საძახებელიღილაკისუშუალოდწინდაგაისმის
ხმოვანისიგნალი;

2. სართულისმიმთითებელეკრანიანლიფტებსარ
სჭირდება407.3.4-ექვეთავთანშესაბამისობა.

407.3.5 კა რის და ხურ ვის შეყოვნება. ლიფტის კარე-
ბი მთლიანად გახსნილ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს
არაუმცირეს3 წამისგანმავლობაში. 

407.3.6 სიგანე. ლიფტისკარისთავისუფალიღიობისსიგა-
ნეუნდაშეესაბამებოდეს407.4.1ცხრილს.

გამონაკლისი: არსებულლიფტებში დასაშვებია ელექ-
ტროენერგიაზე მომუშავე ლიფტის კარი, რომელიც
404.2.2ქვეთავსშეესაბამება.

407.4 ლიფ ტის კა ბი ნი სად მი მოთხოვნები. ლიფტის კაბინები
უნდაშეესაბამებოდეს407.4 ქვეთავს. 

407.4.1 კაბინის ზომები.კაბინისშიგაზომებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს407.4.1-ეცხრილს. 

გამონაკლისი: დასაშვებია არსებული ლიფტის კაბი-
ნა იყოს ისეთი ზომების,   რომელიც უზრუნველყოფს
არაუმცირეს 1,5 მ2 თავისუფალ იატაკის ფართობსა
და არაუმცირეს 900 მმშიდათავისუფალსიგანესდა
არაუმცირეს1370მმსიღრმეს.

1000 მინ

2000 მინ

13
70

 მ
ინ

12
90

 მ
ინ

სურ.407.4.1(ა)

კაბინისგაბარიტები-ცენტრშიმდებარეკარი
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1700 მინ

900 მინ

13
70

 მ
ინ

12
90

 მ
ინ

სურ.407.4.1(ბ)

კაბინისგაბარიტები-გვერდითმდებარეკარი

(ცენტრიდანმოშორებულიკარი)

900 მინ

1500 მინ

15
00

 მ
ინ

სურ.407.4.1(გ)

კაბინისგაბარიტები-

კარისნებისმიერიმდებარეობა

900 მინ

1370 მინ

20
00

 მ
ინ

სურ.407.4.1(დ)

კაბინისგაბარიტები-კარისნებისმიერიმდებარეობა

ცხრი ლი 407.4.1 ლიფ ტის კა ბი ნე ბის მი ნი მა ლუ რი ზომები

კა რის  მდე ბა რეო ბა კა რის  თა ვი სუ ფა ლი 
 ღიო ბის  სი გა ნე

კა ბი ნის  შიგ ნით , გვერ-
დი დან  გვერ დამ დე

კა ბი ნის  შიგ ნით , უკ ნა  კედ-
ლი დან  წი ნა  კედლამდე

კა ბი ნის  შიგ ნით , უ კა ნა  კედ ლი-
დან  კა რის  ში და  მხა რემ დე

ცენტრში 1000მმ 2000მმ 1290მმ 1370მმ
გვერდით(ცენტრი-
დანმოშორებით) 900მმ1 1700მმ 1290მმ 1370მმ

ნებისმიერი 900მმ1 1370მმ 2000მმ 2000მმ
ნებისმიერი 900მმ1 1500მმ2 1500მმ2 1500მმ2

1მინუს16მმცდომილებადასაშვებია.
2დასაშვებიაკაბინისსხვაკონფიგურაციები,რომლებიცკარისთავისუფალიღიობის900მმსიგანესადადახურულიკარისპიროებში304-ე
ქვეთავისშესაბამისმოსატრიალებელსივრცესუზრუნველყოფს.

407.4.2 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. ლიფტისკაბინებისიატა-
კისზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

407.4.3 ბა ქა ნი ლიფ ტის შახ ტის თა ვი სუ ფალ სივ რცეს-
თან. კაბინის ბაქნის წოლანასა და ლიფტის შახტის
ნებისმიერ კიდეს  შორის თავისუფალი სივრცე უნდა

შეესაბამებოდეს106.2.8-ექვეთავშიმითითებულASME
A17.1/CSAB44-ს.

407.4.4 გა წო ნას წო რე ბა. ყველაკაბინააღჭურვილიუნ-
დაიყოსთვითგაწონასწორებისმექანიზმით,რომელიც
კაბინასავტომატურადმიიყვანსდაშეინარჩუნებსია-

900 მინ

13
70

 მ
ინ

1.5 მ2

სურ.407.4.1(ე)

კაბინისგაბარიტები-არსებულიკაბინის

კონფიგურაცია
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ტაკისბაქანთან13მმ-ისცდომილბისსაზღვრებშინორ-
მირებულიდატვირთვისპირობებიდანნულოვანიდატ-
ვირთვისპირობებამდე.

407.4.5 გა ნა თე ბა. განათებისდონეკაბინისსამართავებ-
თან,ბაქანთან,კაბინისზღურბლთანდაკაბინისბაქნის
წოლანასთან უნდა შეესაბამებოდეს 106.2.8 ქვეთავში
მითითებულASMEA17.1/CSAB44-ს.

407.4.6 ლიფ ტის კა ბი ნის სა მარ თა ვე ბი. არსებობისშემ-
თხვევაში,ლიფტისკაბინისსამართავებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს407.4.6და309-ექვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულ ლიფტებში, სადაც არსებობს
407.4.6ქვეთავისშესაბამისიკაბინისასამუშავებელიახა-
ლიპანელი,არარისაუცილებელი,კაბინისასამუშავებე-
ლიარსებულიპანელიშეესაბამებოდეს407.4.6ქვეთავს.

407.4.6.1 მდე ბა რეო ბა. სამართავები უნდა მდება-
რეობდეს308-ექვეთავშიგანსაზღვრულიმიწვდომის
დიაპაზონიდანერთ-ერთისსაზღვრებში.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. სადაცლიფტისპანელიშეესაბამება407.4.8.ქვე-
თავს;

2. არსებულ ლიფტებში, სადაც მოწყობილია პარა-
ლელურიმისაწვდომი,კაბინისსამართავიღილა-
კები,რომლებიც სართულებს მიუთითებს,დასაშ-
ვებია,მდებარეობდესიატაკიდანარაუმეტეს1370
მმსიმაღლეზე.თუპანელიშეიცვლება, იგიუნდა
შეესაბამებოდეს308-ექვეთავს.

407.4.6.2 ღი ლა კე ბი. კაბინის სამართავი ღილაკები,
რომლებიც სართულებს უთითებს, უნდა იყოს ამო-
წეულიანუნდაანათებდესდაუნდაშეესაბამებოდეს
407.4.6.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულ ლიფტებში დასაშვებია,
ღილაკებიიყოსშეწეული.

407.4.6.2.1 ზო მა. ღილაკებისზომა არცერთი მიმარ-
თულებითარუნდაიყოს20მმ-ზენაკლები.

407.4.6.2.2 გან ლა გე ბა. ღილაკები უნდა განლაგდეს
აღმავალირიგით.სადაცღილაკებიორანორზემეტ
სვეტადააწარმოდგენილი,ისინიუნდაიკითხებოდეს
მარცხნიდანმარჯვნივ.

20 მინ

ამოწეული

სურ.407.4.6.2

კაბინისსამართავიღილაკები

407.4.6.3 კლა ვი შე ბი. კაბინის სამართავ კლავიშებს
სტანდარტული სატელეფონო კლავიშების მსგავსი
განლაგება უნდა ჰქონდეს და უნდა შეესაბამებოდეს
407.4.7.2ქვეთავს.

407.4.6.4 საა ვა რიო სა მარ თა ვე ბი. საავარიოსამართა-
ვებიუნდაშეესაბემებოდეს407.4.6.4ქვეთავს.

407.4.6.4.1 სი მაღ ლე. საავარიოსამართავიღილაკე-
ბისშუახაზებიიატაკიდანარაუმცირეს900მმსი-
მაღლეზეუნდაიყოს.

407.4.6.4.2 მდე ბა რეო ბა. საავარიო სამართვები,
საავარიო განგაშის ჩათვლით, ერთად უნდა იყოს
თავმოყრილიპანელისძირში.

407.4.7 კა ბი ნის სა მარ თა ვე ბის აღ ნიშ ვნე ბი და მიმ თი-
თებ ლე ბი. კაბინისსამართავებისაღნიშვნებიდამიმ-
თითებლებიუნდაშეესაბამებოდეს407.4.7ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. არსებულლიფტებში,სადაც407.4.7ქვეთავისშე-
საბამისიკაბინისასამუშავებელიახალიპანელია,
საჭიროარარის,კაბინისასამუშავებელიარსებუ-
ლიპანელები407.4.7ქვეთავსშეესაბამებოდეს.

2. სადაც შენობის სართულების არსებული აღნიშ-
ვნები407.4.6.2.2ქვეთავშიმოთხოვნილისგანგან-
სხვავებულადაა განლაგებული ან შეიცავს რო-
გორცციფრებს, ისე ასო-ბგერებს,შენობის სარ-
თულების არსებულიაღნიშვნებისთვისდასაშვე-
ბიაახალიპანელისგამოყენება.

407.4.7.1 ღი ლა კე ბი. კაბინისსამართავიღილაკებიუნ-
დაშეესაბამებოდეს407.4.7.1ქვეთავს.

407.4.7.1.1 ტი პი. სამართავი ღილაკების ამოცნო-
ბა შესაძლებელი უნდა იყოს 703.3-ე და 703.4-ე
ქვეთავის შესაბამისი ამობურცული ნიშნებით და
ბრაილით.

407.4.7.1.2 მდე ბა რეო ბა. ღილაკები უნდა განლაგ-
დეს აღმავალი რიგით. სართულები მთავარი შე-
სასვლელისქვემოთუნდააღინიშნოსმინუსნიშნა
რიცხვებით...-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4დაა.შ.შესაძ-
ლებელიარიცხვებისგამოტოვება,თუთანმიმდევ-
რობადაცულიიქნება.სადაცკლავიატურიანიტე-
ლეფონიამოწყობილი,ღილაკი(“#”)უნდაწერდეს
მინუსისსიმბოლოს(“-”).რიცხვებთანერთადნება-
დართულია დამხმარე ასო-ბგერების გამოყენება,
იმშემთხვევაში,თუასოებიმდებარეობსრიცხვი-
დანმარჯვნივდათითოეულისართულისაღსანიშ-
ნადარაუმეტესორიასო-ბგერაგამოიყენება.

407.4.7.1.3 მდე ბა რეო ბა. ამობურცული ნიშნებიდა
ბრაილის ნიშნები უნდა განთავსდეს  უშუალოდ
იმ სამართავიღილაკის მარცხნივ,რომელაღნიშ-
ვნასაცშეესაბამება.სადაცმინუსსართულისაღ-
სანიშნავად გამოყენებულია მინუსნიშნა რიცხვი,
ბრაილის აღნიშვნაუნდა წარმოადგენდესუჯრას
3და6წერტილით,რომელთაცმოჰყვებარიგობი-
თირიცხვი.
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BETWEEN
ELEMENTS

REAR/SIDE DOOR CLOSE

DOOR CLOSE

DOOR OPEN

REAR/SIDE DOOR OPEN

მმ
0.61

მმ
0.2

3.0 მმ TYP. 2.0 მმ

მმ
8.4

EMERGENCY STOP
(WHEN PROVIDED)

X on face of octagon is not
required to be tactile

PHONE

MAIN

ALARM

“st”op

“ m”rala

op en”“

close

ph one”“

ma in”“

op en”“

close

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცკაბინისასამუშავებელარსებულ
პანელზეშეზღუდულისივრცისგამოამობურცული
ნიშნებიდაბრაილივერთავსდებასამართავიღილა-
კისმარცხნივ,აღნიშვნებიუნდაგანთავსდესსამარ-
თავღილაკთან,შეძლებისდაგვარად,ახლოს.

407.4.7.1.4 სიმ ბო ლოე ბი. საავარიო გაჩერების, განგა-
შის,ღიაკარის,კარისდახურვის,მთავარიშესასვლე-
ლის სართულისადატელეფონის საკონტროლიღი-
ლაკიუნდაამოიცნობოდესამობურცულინიშნებითა
დაბრაილით,როგორცნაჩვენებია407.4.7.1.4ცხრილში.

                                  

ცხრი ლი 407.4.7.1.3 - სა მარ თა ვი ღი ლა კის ამოც ნო ბა

სა მარ თა ვი  ღი ლა კის ტიპი ამობურცული  ნი შა ნი ბრაი ლის შეტყობინება

თანაფარდობა (გახ სნი ლი 
 რკა ლე ბი  აღ ნიშ ნავ ს გა მოუ-
ყე ნე ბელ  წერ ტი ლებ ს ბრაი-

ლის  თი თოეულ  უჯ რა ში)
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407.4.7.1.5 ხი ლუ ლი მიმ თი თებ ლე ბი. სართულის
მიმთითებლებიანღილაკებსუნდაჰქონდესხი-
ლულიინდიკატორები,რომლებიცაჩვენებს,რომ
გამოძახებადაფიქსირებულია.ხილულიმიმთითე-
ბელიუნდაჩაქრეს,როდესაცკაბინამითითებულ
სართულთანმივა.

407.4.7.2 ღი ლა კე ბი.ღილაკებიუნდა ამოიცნობოდეს
703.2ქვეთავისშესაბამისიხილვადისიმბოლოებით,
რომლებიცშესაბამისიღილაკისცენტრშიუნდაიყოს
განთავსებული. ნომერ ხუთ ღილაკს უნდა ჰქონდეს
ერთიამოწეულიწერტილი.წერტილისფუძისდია-
მეტრიუნდა იყოს არაუმცირეს 3 მმდა არაუმეტეს
3მმ,სიმაღლეკი,არაუმცირეს0,6მმდაარაუმეტეს
0,9მმ.

407.4.8 ღილაკები ლიფ ტის კა ბი ნის გა მო ძა ხე ბის თან-
მიმ დევ რო ბის სამართავად. ღილაკები ლიფტის კაბი-
ნის გამოძახების თანმიმდევრობის სამართავად უნდა
მოეწყოს, როდესაც კაბინის სამართავი ღილაკები ია-
ტაკიდან1200მმ-ზემაღლაა.სართულისშერჩევაუნ-
და მოხდეს ზემოთა ან ქვემოთა მიმართულების ღი-
ლაკებზეთითისსწრაფიანგაგრძელებულიდაჭერით.
ზემოთა მიმართულების ღილაკი თანმიმდევრობით
არჩევს სართულებს გამოძახების სართულს ზემოთ,
ქვედა მიმართულების ღილაკი არჩევს სართულებს
გამოძახების სართულს ქვემოთ. როდესაც ზემოთა ან
ქვემოთამიმართულებისღილაკზეზემოქმედებამოიხ-
სნება2წამზემეტიხნით,ბოლოსშერჩეულისართული
დაფიქსირდება კაბინის გამოძახების სართულად. ზე-
მოთადაქვემოთამიმართულებისღილაკიუნდამდე-
ბარეობდეს საავარიოღილაკის მომიჯნავედ ანუშუა-
ლოდმისზემოთ.

407.4.9 კა ბი ნის მდე ბა რეო ბის მიმ თი თებ ლე ბი. ლიფტის
კაბინებშიუნდაიყოსკაბინისმდებარეობისხმოვანიდა
ხილვადიმიმთითებლები.

407.4.9.1 ხილ ვა დი მიმ თი თებ ლე ბი. ხილვადი მიმთი-
თებლებიუნდაშეესაბამებოდეს407.4.9.1ქვეთავს.

407.4.9.1.1 ზო მა. სიმბოლოები, არაუმცირეს 16 მმ
სიმაღლისაუნდაიყოს.

407.4.9.1.2 მდე ბა რეო ბა. მიმთითებლებიუნდამდე-
ბარეობდესკაბინისსამართავიპანელისანკარის
ზემოთ.

407.4.9.1.3 სარ თულ ზე მის ვლა. როდესაც კაბინა
გაივლის სართულს და როდესაც იგი გაჩერდება
სართულზე,რომელსაცლიფტიემსახურება,უნდა
განათდესშესაბამისისიმბოლო.

გა მო ნაკ ლი სი: სართულის მიმთითებელ ეკრა-
ნიანლიფტებსარსჭირდება407.4.9.1.3ქვეთავ-
თანშესაბამისობა,თუგამოძახებაზერეაგირე-
ბისასხილვადიმიმთითებლებიქრება.

407.4.9.1.4 სარ თუ ლის მიმ თი თე ბე ლი. სართულის
მიმთითებელ ეკრანიან ლიფტებში ეკრანი უნდა
მდებარეობდესკაბინაშიდაუნდააჩვენებდეს,რო-
მელსართულზემიდისკაბინა.

407.4.9.2 ხმო ვა ნი მიმ თი თებ ლე ბი. ხმოვანი მიმთი-
თებლებიუნდაშეესაბამებოდეს407.4.9.2ქვეთავს.

407.4.9.2.1 სიგ ნა ლის ტი პი. სიგნალიარისავტომა-
ტურისიტყვიერიმაუწყებელი,რომელიცაუწყებს
იმსართულისშესახებ,რომელზეცკაბინაუნდაგა-
ჩერდეს.სართულისმაუწყებელისიტყვიერიშეტ-
ყობინება კარის გაღების დაწყებამდე უნდა დას-
რულდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: სართულის მიმთითებელ ეკრა-
ნიანილიფტებისგანგანსხვავებულლიფტებში,
რომელთანორმირებულისიჩქარეწამში1მეტ-
რიან1მეტრზენაკლებია,დასაშვებია,ისმოდეს
არასიტყვიერისიგნალი,როდესაცკაბინაჩაუვ-
ლისსართულსანაპირებსიმსართულთანგა-
ჩერებას,რომელსაცლიფტიემსახურება.

407.4.9.2.2 სიგ ნა ლის დო ნე. სიტყვიერი შეტყობი-
ნება,არაუმცირეს,10დეციბელიუნდაიყოსგარე-
მომცველიხმაურისზემოთ,მაგრამარუნდააღე-
მატებოდეს80დეციბელსმაუწყებელთანგაზომვი-
სას.

407.4.9.2.3 სიხ ში რე. სიტყვიერი მაუწყებლის სიხ-
შირე,არაუმცირეს300ჰერციდაარაუმეტეს3000
ჰერციუნდაიყოს. 

407.4.10 საა ვა რიო კო მუ ნი კა ცია. ორმხრივი საავა-
რიო საკომუნიკაციო სისტემებილიფტის კაბინასა და
ლიფტისშახტისგარეთმდებარეწერტილსშორისუნ-
დაშეესაბამებოდეს407.4.10ქვეთავსდა106.2.8 ქვე-
თავშიმითითებულASMEA17.1/CSAB4-ს.

407.4.10.1 სი მაღ ლეე ბი. ორმხრივი საკომუნიკაციო
სისტემის ასამუშვებელი ყველაზე მაღლა მდებარე
ნაწილიუნდაშეესაბამებოდეს308-ექვეთავს.

407.4.10.2 ამოც ნო ბა. მექანიზმის მომიჯნავედ უნდა
მდებარეობდეს 703.3და 703.4 ქვეთავის შესაბამისი
ამობურცულინიშნებიდაბრაილიდა407.4.7.1.4ქვე-
თავისშესაბამისისიმბოლოები.

407.4.10.3 ინ სტრუქ ციე ბი. სადაც გამოყენების ინ-
სტრუქციაარისმოცემული,აუცილებელიინფორმა-
ციაწარმოდგენილიქნასვიზუალურიფორმით,703.2,
703.3და703.4ქვეთავებისშესაბამისიამობურცული
ნიშნებითანბრაილით.

ქვე თა ვი 408  
შეზ ღუ დუ ლი გა მო ყე ნე ბის ლიფ ტე ბი 

408.1 ზო გა დი. შეზღუდულიგამოყენებისლიფტებიუნდა
შეესაბამებოდეს408-ე ქვეთავსდა 106.2.8 ქვეთავში მი-
თითებულASMEA17.1/CSAB44-ს.ლიფტიავტომატურად
უნდამუშაობდეს.

408.2 ლიფ ტის ბაქ ნი სად მი მოთ ხოვ ნე ბი. შეზღუდული
გამოყენების ლიფტების ბაქნები უნდა შეესაბამებოდეს
408.2ქვეთავს.
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408.2.1 გა მო ძა ხე ბის მარ თვა. ლიფტისგამოსაძახებელი
ღილაკებიდაკლავიშებიუნდაშეესაბამებოდეს407.2.1
ქვეთავს.

408.2.2 სიგ ნა ლე ბი ფოიე ში. ფოიეს სიგნალები უნდა
შეესაბამებოდეს407.2.2ქვეთავს.

408.2.3 ლიფ ტის შახ ტის ნიშ ნე ბი.ლიფტისშახტებთან
განთავსებული ნიშნები უნდა შეესაბამებოდეს 407.2.3
ქვეთავს.

408.3 ლიფ ტის კა რი სად მი მოთ ხოვ ნე ბი.ლიფტისშახტის
კარებიუნდაშეესაბამებოდეს408.3-ექვეთავს.

408.3.1 გა სა გო რე ბე ლი კა რი.ლიფტისშახტისადაკაბი-
ნისგასაგორებელიკარიუნდაშეესაბამებოდეს407.3.1
- 407.3.3 -ექვეთავებსდა408.3.3 -ექვეთავს.

408.3.2 ან ჯა მე ბია ნი კა რი.ლიფტისშახტისანჯამებია-
ნი კარიუნდა იღებოდესდა იხურებოდეს ავტომატუ-
რად და უნდა შეესაბამებოდეს 407.3.1 – 407.3.3-ე და
408.3.3-ექვეთავებს.

408.3.2.1 ელექ ტროე ნერ გია ზე მუ შაო ბა. ანჯამებიანი
კარი უნდა მუშაობდეს ელექტროენერგიაზე და უნ-
დაშეესაბამებოდეს106.2.6-ექვეთავშიმითითებულ
ANSI/BHMAA156.19-ს.

408.3.2.2 ხან რძლი ვო ბა. ელექტროენერგიაზე მომუ-
შავე ანჯამებიანი კარი გააქტიურების შემდეგ ღია
უნდადარჩეს,არაუმცირეს,20წამისგანმავლობაში.

408.3.3 კა რის მდე ბა რეო ბა და სი გა ნე. ლიფტის კარი
უნდაიყოს408.3.3ქვეთავისშესაბამისი.

408.3.3.1 კა ბი ნე ბი ერ თი კა რით ან კა რე ბით, რო მე ლიც 
სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბით იღე ბა. კაბინის კარი
უნდამდებარეობდესკაბინისვიწრობოლოსთან,კა-
ბინისკარებისთავისუფალიღიობისსიგანესულმცი-
რე820მმუნდაიყოს.

408.3.3.2 კა ბი ნე ბი მო მიჯ ნა ვე კა რე ბით. მომიჯნავე
კარები დასაშვებია განთავსდეს ისეთ ლიფტებთან,
რომელთაკაბინისბაქნისფართობი1.67მ2-ია. კაბი-
ნისვიწრომხარეს,კაბინისკარისთავისუფალიღიო-
ბის სიგანე, სულმცირე 900მმუნდაიყოს,ხოლო
კაბინის ფართე მხარეს კარის თავისუფალი ღიობის
სიგანესულმცირე1000მმუნდაიყოსდაუნდაგან-
თავსდეს მაქსიმალური დაშორებით კაბინის ვიწრო
მხარესმდებარეკარისგან.

გა მო ნაკ ლი სი: კაბინისკარი,რომელთათავისუფა-
ლიღიობისსიგანეარაუმცირეს900მმ-ია,დასაშ-
ვებია,მდებარეობდესისეთიკაბინისმომიჯნავედ,
რომელთაიატაკისთავისუფალიფართობისსიგა-
ნეცდასიღრმეც1290მმ-ია.

408.4 ლიფ ტის კა ბი ნი სად მი მოთ ხოვ ნე ბი. ლიფტისკაბინე-
ბიუნდაშეესაბამებოდეს408.4ქვეთავს.

820 მინ*

სურ.408.3.3(ა)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტები-

კაბინაერთიკარით

*კარისღიობისზომა408.3.3ქვეთავისმიხედვით

820  მინ

820 მინ

სურ.408.3.3(ბ)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტები-

კაბინაკარებით,რომელიცსაპირისპირო

მიმართულებითიღება
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სურ.408.3.3(დ)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტები-

კაბინამომიჯნავეკარებით-გამონაკლისი

408.4.1 ლიფ ტის კა ბი ნის ში გა ზომები. ლიფტის კაბი-
ნისიატაკისთავისუფალიფართობისსიგანეუნდაიყოს
არაუმცირეს1065მმ.თავისუფალიფართობიუნდაიყოს
არანაკლებ 1.5 მ2-ისა. ლიფტის კაბინის თავისუფალი
სივრცეუნდაიყოს305.3-ექვეთავისშესაბამისი.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. არსებულშენობებშიდასაშვებიაისეთილიფტის
კაბინებისმოწყობა,რომელთაიატაკისთავისუ-
ფალიფართობი, არაუმცირეს  1.4მ2-ია, ხოლო
შიდათავისუფალიზომები,არაუმცირეს900მმ
სიგანეშიდა,არაუმცირეს1370მმსიღრმეში.ეს
გამონაკლისიარეხებამომიჯნავეკარებისმქო-
ნელიფტებს;

2. არსებულშენობებშიდასაშვებიაისეთილიფტის
კააბინებისმოწყობარომელთაიატაკისთავისუ-
ფალიზომები,არაუმცირეს1290მმ-იასიგანეში
და არაუმცირეს 1290 მმ სიღრმეშიდა კაბინის
კარებისღიობისთავისუფალისიგანეარაუმცი-
რეს900მმ-ია.

408.4.2 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. ლიფტისკაბინებშიიატა-
კისზედაპირიუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

1.5 მ22 მინ

820 მინ*

1100 მინ

სურ.408.4.1(ა)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტისკაბინისშიდა

ზომები-ახალიშენობები

1.4 მ2 მინ

0731

900 მინ

820 მინ

მი
ნ

სურ.408.4.1(ბ)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტისკაბინისშიდა

ზომები-არსებულიშენობები-გამონაკლისი1
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900 მინ

1290  მინ

12
90

  მ
ინ

სურ.408.4.1(გ)

შეზღუდულიგამოყენებისლიფტისკაბინისშიდაგა-

ზომები-არსებულიშენობები-გამონაკლისი2

408.4.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე ბაქ ნი დან შახ ტამ დე.თა-
ვისუფალისივრცეკაბინისბაქნისწოლანასადაშახტის
ნებისმიერბაქნისკიდესშორისუნდაშეესაბამებოდეს
106.2.8-ექვეთავშიმითითებულASMEA17.1/CSAB44-ს.

408.4.4 ბა ლან სი რე ბა. ლიფტის კაბინის ბალანსირება
უნდაშეესაბამებოდეს407.4.4-ექვეთავს.

408.4.5 გა ნა თე ბა. ლიფტის კაბინაუნდა ნათდებოდეს
407.4.5-ექვეთავისშესაბამისად.

408.4.6 ლიფ ტის კა ბი ნის სა მარ თა ვე ბი. ლიფტისკაბი-
ნისსამართავებიუნდაშეესაბამებოდეს407.4.6-ექვე-
თავს.მართვისპანელებიუნდამდებარეობდესგვერდი-
თაკედლისცენტრში.

408.4.7 კა ბი ნის სა მარ თა ვე ბის აღ ნიშ ვნე ბი და მი თი თე-
ბე ბი. კაბინისსამართავებისაღნიშვნებიდამითითებე-
ბიუნდაშეესაბამებოდეს407.4.7-ექვეთავს.

408.4.8 საა ვა რიო კო მუ ნი კა ცია. კაბინაშიუნდაიყოს
407.4.10-ექვეთავისშესაბამისისაავარიოსიგნალიზა-
ციისმექანიზმები.

ქვე თა ვი 409  
კერ ძო საც ხოვ რებ ლე ბის ლიფ ტე ბი 

409.1 ზო გა დი. კერძო საცხოვრებლების ლიფტები უნდა
შეესაბამებოდეს409-ექვეთავსდა106.2.8-ექვეთავშიმი-
თითებულASMEA17.1/CSAB44 -ს.ლიფტები ავტომატუ-
რადუნდამუშაობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: 407-ე ან 408-ე ქვეთავის შესაბამისი
ლიფტები.

409.2 გა მო სა ძა ხე ბე ლი ღი ლა კე ბი. ლიფტის ბაქნებთან
მდებარე გამოსაძახებელი ღილაკები უნდა შეესაბამებო-
დეს309-ექვეთავს.გამოსაძახებელიღილაკებისზომაარ-
ცერთიმიმართულებითარუნდაიყოს20მმ-ზენაკლები.

409.3 კა რე ბი და ჭიშ კრე ბი.ლიფტის კაბინისადაშახტის
კარები და ჭიშკრები უნდა შეესაბამებოდეს 409.3-ე და
404-ექვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: 404.2.3-ექვეთავითმოთხოვნილი,მა-
ნევრირებისთვის გათვალისწინებული სივრცეები არ
უნდამოეწყოსანჯამებიანიკარისიმმხარეს,საიდა-
ნაცხდებაკარზემიწოლა.

409.3.1 ელექ ტროე ნერ გია ზე მუ შაო ბა.ლიფტისკაბინის
კარებიდაჭიშკრებიუნდამუშაობდესელექტროენერ-
გიაზედაუნდაშეესაბამებოდეს106.2.6-ექვეთავშიმი-
თითებულANSI/ BHMAA156.19 -ს.ლიფტის კაბინებს,
რომელსაცმხოლოდერთიღიობიაქვს,უნდაჰქონდეს
შახტისდაბალ ელექტროენერგიაზე მომუშავე კარები
დაჭიშკრები.

გა მო ნაკ ლი სი: ისეთი ლიფტების შემთხვევაში, რო-
მელთაცერთზემეტიღიობიაქვს,შახტისკარებიდა
ჭიშკრები,დასაშვებია,იღებოდესხელითდაიხურე-
ბოდესთავისით.

409.3.2 ხან გრძლი ვო ბა.ელექტროენერგიაზემომუშავე
კარებიდაჭიშკრებიგააქტიურებისშემდეგღიამდგო-
მარეობაშიუნდადარჩეს20წამისგანმავლობაში.

409.3.3 კა რის ან ჭიშ კრის მდე ბა რეო ბა და სი გა ნე.კაბი-
ნისჭიშკრებიანკარებიუნდამდებარეობდეს409.4.1-ე
ქვეთავშიმოთხოვნილიიატაკისთავისუფალიფართო-
ბისვიწრობოლოსთან,თავისუფალიღიობისსიგანე,
სულმცირე820მმ.უნდაიყოს.მომიჯნავეგვერდებზე
განთავსებულიკარებისადაჭიშკრებისთავისუფალი
ღიობისსიგანე,სულმცირე1000მმუნდაიყოს.

409.4 ლიფ ტის კა ბი ნი სად მი მოთ ხოვ ნე ბი. ლიფტისკა-
ბინებიუნდაშეესაბამებოდეს409.4-ექვეთავს.

409.4.1 ლიფ ტის კა ბი ნე ბის ში და ზომები. 

409.4.1.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი. ახალშენობებშილიფ-
ტის კაბინების იატაკის თავისუფალი ფართობის
მინიმალურისიგანეუნდაიყოს900მმ,მინიმალუ-
რისიღრმეკი1300მმ.

409.4.1.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი. არსებულშენობებ-
შილიფტისკაბინებისიატაკისთავისუფალიფარ-
თობისმინიმალურისიგანეუნდაიყოს900მმ,მი-
ნიმალურისიღრმეკი1200მმ.

409.4.2 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. ლიფტისკაბინებისია-
ტაკისზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვე-
თავს.
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820 მინ

900 მინ

13
00

 მ
ინ

სურ.409.4.1.1(ა)

კერძოსაცხოვრებლებისლიფტები-

ახალიშენობები-კაბინისზომა

820 მინ

900 მინ

12
00

 მ
ინ

სურ.409.4.1.1(ბ)კერძოსაცხოვრებლებისლიფტები-

არსებულიშენობები-კაბინისზომა

409.4.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე ბაქ ნი დან შახ ტამ დე.თა-
ვისუფალი სივრცე კაბინის ბაქნისწოლანასადაშახ-
ტისნებისმიერიბაქნისკიდესშორისუნდაიყოსარაუ-
მეტეს30მმ.

409.4.4 ბა ლან სი რე ბა. თითოეული კაბინა ავტომატუ-
რადუნდაგაჩერდესსართულისბაქანთან13მმცდო-
მილების საზღვრებში ნორმირებული დატვირთვიდან
ნულოვანდატვირთვამდეპირობებში.

409.4.5 გა ნა თე ბა.კაბინისსამართავებთან,ბაქანთანდა
კაბინისზღურბლთანგანათებისდონე,არაუმცირეს,54
ლუქსიუნდაიყოს.

409.4.6 ლიფ ტის კა ბი ნის სა მარ თა ვე ბი. ლიფტისკაბი-
ნის სამართავები უნდა შეესაბამებოდეს 409.4.6-ე და
309.4-ექვეთავებს.

409.4.6.1 ღი ლა კე ბი. სამართავი ღილაკების ზომა

არცერთი მიმართულებით არ უნდა იყოს 20 მმ-ზე
ნაკლები. სამართავიღილაკებიუნდაიყოსამოწეუ-
ლიანუნდანათდებოდეს.

409.4.6.2 სი მაღ ლე. სართულისმიმთითებელიღილა-
კებიუნდაშეესაბამებოდეს309.3-ექვეთავს.

409.4.6.3 მდე ბა რეო ბა. სამართავები გვერდითა კე-
დელზე, არაუმცირეს 300 მმ-ის დაშორებით უნდა
მდებარეობდესნებისმიერიმომიჯნავეკედლიდან.

409.4.7 საა ვა რიო კო მუ ნი კა ცია. საავარიოკომუნიკაციის
სისტემებიუნდაშეესაბამებოდეს409.4.7-ექვეთავს.

409.4.7.1 ტი პი. კაბინაში უნდა იყოს ტელეფონი და
საავარიოსიგნალისმექანიზმი.

409.4.7.2 ამა მუ შა ვე ბე ლი ნა წი ლე ბი. ტელეფონი და
საავარიოსიგნალისმექანიზმიუნდაშეესაბამებოდეს
309.3-ედა309.4-ექვეთავებს.

409.4.7.3 ნაკ ვე თუ რი. თუმექანიზმიდახურულნაკვე-
თურშია,ნაკვეთურისკარისკავეულიუნდაშეესაბა-
მებოდეს309-ექვეთავს.

409.4.7.4 კა ბე ლი. ტელეფონის კაბელი, არაუმცირეს
730მმსიგრძისაუნდაიყოს.

300 მინ

300 მინ

სურ.409.4.6.3

კაბინისსამართავებიკერძო

საცხოვრებლებისლიფტებში

ქვე თა ვი 410  
ბა ქან -ლიფ ტე ბი 

410.1 ზო გა დი. ბაქან-ლიფტები უნდა შეესაბამებოდეს 410-ე
ქვეთავსდა106.2.9ქვეთავშიმითითებულASMEA18.1-ს.ბაქან-
ლიფტებსარუნდამართავდესგამცილებელიდამათშიშეს-
ვლადაგამოსვლაშესაძლებელიუნდაიყოსდაუხმარებლად.

410.2 ლიფ ტში შეს ვლა. კარიანი ან ჭიშკრიანი ლიფტე-
ბიუნდა შეესაბამებოდეს410.2.1-ექვეთავს. პანდუსიანი
ლიფტებიუნდაშეესაბემებოდეს410.2.2-ექვეთავს.
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410.2.1 კა რე ბი. კარებიუნდა იყოს მცირე ელექტროე-
ნერგიაზემომუშავეკარებიანჭიშკრებიდაუნდაშეე-
საბამებოდეს404.3-ექვეთავს.კარებიღიამდგომარეო-
ბაშიუნდარჩებოდესარაუმცირეს20წამისგანმავლო-
ბაში. ერთკარიანილიფტების, ანლიფტების,რომლის
კარებიცსაპირისპირომიმართულებითიღება,თავისუ-
ფალიღიობისსიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს820მმ.
გვერდითა კარის თავისუფალი ღიობის სიგანე უნდა
იყოს არაუმცირეს 1000 მმ. სადაც კარი კაბინის ვიწ-
რომხარესაა,გვერდითაკარიუნდამოთავსდესვიწრო
მხარესმდებარეკარისსაკეტისანანჯამისრომელიმე
მხარეს,მისგანმაქსიმალურიდაშორებით.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. კარები დასაშვებია,  იყოს  ხელით  სამართავი,
თვითდახურვადი, სადაც კარი უზრუნველყოფს
მისაწვდომობასლიფტისვიწრომხრიდანდაემ-
სახურებამხოლოდერთბაქანს.გამონაკლისიარ
ეხებაპანდუსიანკარებებს.

2. ლიფტებს,რომლებიც,არაუმეტეს,ორბაქანსემ-
სახურება და მოპირდაპირე მხარეებზე აქვს კა-
რები ან ჭიშკრები, დასაშვებია, ჰქონდეს ხელით
სამოძრაოთვითდახურვადიკარებიანჭიშკრები,
იმისი გათვალისწინებით, რომ გვერდითა კარი
მოთავსებულიავიწრომხარესმდებარეკარიდან
უშორეს საკეტის მხარეს. გამონაკლისი არ ეხება
პანდუსიანკარებებს.

820 მინ

ბაქანი ბაქანი

820 მინ

820 მინ

სურ.410.2.1(ა)

ბაქან-ლიფტებისკარებიდაჭიშკრები-ბაქან-ლიფტები

ერთიკარითანკარებით,რომელიცსაპირისპირო

მიმართულებითიღება

900 მინ

ბაქანი

საკეტის მხარე ან 
ანჯამის მხარე 

კუთხესთან

10
00

 მ
ინ

სურ.410.2.1(ბ)ბაქან-ლიფტებისკარებიდაჭიშკრები-

ბაქან-ლიფტებიკარებითმიმიჯნავემხარეებზე

410.2.2 პან დუ სე ბი. პანდუსებისსიგანეარუნდაიყოს
ბაქან-ლიფტისგაღებადინაწილისსიგანეზენაკლები.

410.3 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. იატაკის ზედაპირები უნდა
შეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

410.4 თა ვი სუ ფა ლი მან ძი ლი ბაქ ნი დან გზამ დე.თავისუფა-
ლი მანძილი ბაქნის წოლანასადა ნებისმიერი ბაქნისკენ
სავალიგზისკიდემდეუნდაიყოსარაუმეტეს30მმ.

410.5 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. ბაქან-ლიფტებშიია-
ტაკისთავისუფალისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს410.5-ე
ქვეთავს.

410.5.1 ლიფ ტე ბი ერ თი კა რით ან კა რე ბით, რო მე ლიც 
სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბით იღე ბა

410.5.1.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი. ახალ შენობებში, ბაქან-
-ლიფტები ერთი  კარით  ან  კარებით,  რომელიც
საპირისპირომიმართულებითიღება,ბაქნისთავისუ-
ფალისიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს900მმ,ხოლო
იატაკისთავისუფალისიღრმეარაუმცირეს1300მმ.

გამონაკლისი:გვერდითასაყრდენებზედახრილად
მოძრავი ბაქან-ლიფტების  თავისუფალი სიგანე
უნდაიყოსარაუმცირეს900მმ,ხოლოთავისუფა-
ლისიღრმეარაუმცირეს1200მმ.

410.5.1.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი. არსებულ შენობებში,
ბაქან-ლიფტებისერთიკარითანკარებით,რომელიც
საპირისპირომიმართულებითიღება,ბაქნისთავისუ-
ფალისიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს900მმ,ხოლო
თავისუფალისიღრმეარაუმცირეს1200მმ.

410.5.2 ბაქან-ლიფტები კარებით მიმიჯნავე  მხარეებზე.

410.5.2.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი.ახალშენობებში,ორიკა-
რისმქონებაქან-ლიფტებისბაქნისთავისუფალისი-
განეუნდაიყოსარაუმცირეს1100მმ,ხოლოთავისუ-
ფალისიღრმეარაუმცირეს1500მმ.
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410.5.2.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი. არსებულშენობებში,ორი
კარისმქონებაქან-ლიფტებისბაქნისთავისუფალისიგანე
უნდაიყოსარაუმცირეს900მმ,ხოლოთავისუფალისიღ-
რმეარაუმცირეს1500მმ.

410.6 ელემენტების სამართავები. ბაქან-ლიფტების
სამართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

900 მინ

13
00

 მ
ინ

სურ.410.5.1.1ბაქან-ლიფტები-ერთიკარითან

კარებით,რომელიცსაპირისპირომიმართულებით

იღება

ზომა-ახალიშენობები

900 მინ

12
00

 მ
ინ

სურ.410.5.1.2ბაქან-ლიფტებიერთიკარითან

კარებით,რომელიცსაპირისპირომიმართულებით

იღება

ზომა-არსებულიშენობები

1100 მინ

15
00

 მ
ინ

სურ.410.5.2.1

ბაქან-ლიფტები-კარებისზომებიმომიჯნავე

მხარეებზე-ახალიშენობები

900 მინ

15
00

 მ
ინ

სურ.410.5.2.1

ბაქან-ლიფტები-კარებისზომებიმომიჯნავე

მხარეებზე-არსებულიშენობები
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თავი 6. ად გი ლი სა და შე ნო ბის ზო გა დი ელე მენ ტე ბი 

ქვე თა ვი 501  
ზო გა დი

501.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. 

ადგილისა და შენობის ზოგადი ელემენტები, რომლებიც
მისაწვდომიუნდაიყოსტექნიკურირეგლამენტის - „შე-
ნობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“-ს მიხედვით,
უნდაშეესაბამებოდესმე-5თავისშესაბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 502  
ავ ტო სად გო მი სივ რცეე ბი

502.1 ზო გა დი. 

მსუბუქიავტომობილებისადამიკროავტობუსებისგასა-
ჩერებლად განკუთვნილი მისაწვდომი სივრცეები ავტო-
სადგომებზეუნდაშეესაბამებოდეს502.2-502.8ქვეთავებს.
მსუბუქი ავტომობილებისა და მიკროავტობუსების გასა-
ჩერებლად განკუთვნილი სივრცეები, როგორც გზისპირა
გასაჩერებელისივრცეებისნაწილიუნდაშეესაბამებოდეს
502.9და502.10ქვეთავებს.ავტოსადგომისივრცეები,რომ-
ლებიცუზრუნველყოფილიაელექტრონულისატრანსპორ-
ტოსაშუალების დასატენი სადგურით,უნდაშეესაბამე-
ბოდეს502.11ქვეთავს.

502.2  სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბის გა სა ჩე რე ბე ლი სივ რცის 
ზო მა.მსუბუქიავტომობილებისგასაჩერებელისივრცეები
უნდაიყოს,არაუმცირეს2500მმსიგანის.მიკროავტობუ-
სების გასაჩერებელი სივრცეებიუნდა იყოს, არაუმცირეს
3500მმსიგანის.

გა მო ნაკ ლი სი:  სადაცმომიჯნავემისაწვდომიგასავლელი
სივრცეარაუმცირეს2500მმსიგანისაა,მიკროავტობუ-
სებისგასაჩერებლადგანკუთვნილისივრცეებიარაუმ-
ცირეს2500მმსიგანისუნდაიყოს.

502.3 საავ ტო მო ბი ლო სივ რცეე ბის მო ნიშ ვნა. მსუბუქი
ავტომობილებისა და მიკროავტობუსების გასაჩერებე-
ლისივრცეებისსიგანისგანსასაზღვრადდახაზულიუნდა
იყოს.სადაცგასაჩერებელისივრცეებიხაზებითაამონიშ-
ნული,გასაჩერებელისივრცეებისადამომიჯნავემისაწ-
ვდომი გასავლელების სიგანეუნდა გაიზომოს მონიშვნე-
ბისღერძიდან.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცგასაჩერებელისივრცეებიანმი-
საწვდომიგასავლელებისხვაავტოსადგომსივრცესან
მისაწვდომგასავლელებსარემიჯნება,დასაშვებია,სი-
განემ მოიცვას ავტოსადგომი სივრცის ან მისაწვდომი
გასავლელებისაღმნიშვნელიხაზიმთლიანად.

502.4 მი საწ ვდო მი გა სავ ლე ლე ბი. მსუბუქი ავტომობილე-
ბისადამიკროავტობუსებისგასაჩერებელსივრცეებსუნ-
დაესაზღვრებოდეს502.4ქვეთავისშესაბამისიმისაწვდო-
მიგასავლელები.

502.4.1 მდე ბა რეო ბა. მისაწვდომი გასავლელები უნ-
დაესაზღვრებოდესმისაწვდომსვლაგეზს.დასაშვებია,
ორავტოსადგომსივრცესსაერთომისაწვდომიგასავ-
ლელიჰქონდეს.მისაწვდომმაგასავლელებმაარუნდა
გადაფაროს საავტომობილო გზა.  დასაშვებია, ავტო-

თავი5

ად გი ლი სა და შე ნო ბის ზო გა დი ელე მენ ტე ბი 

2500 მინ

მიკროავტობუსის მომსახურე 
მისაწვდომი გასასვლელი

3500 მინ

2500 მინ2500 მინ2500 მინ

მიკროავტობუსის მომსახურე 
მისაწვდომი გასასვლელი

3500 მინ

2500 მინ2500 მინ

სურათი502.2(ა)

სატრანსპორტოსაშუალებისგასაჩერებელისივრცის

ზომა.მიკროავტობუსისგასაჩერებელისივრცისმი-

საწვდომიგასავლელი

სურათი502.2(ბ)

მიკროავტობუსისგასაჩერებელისივრცისზომა

გამონაკლისი
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სადგომ სივრცეებს ჰქონდეს მისაწვდომი გასავლელე-
ბიმსუბუქიავტომობილისანმიკროავტობუსისორივე
მხარეს. დახრილად განთავსებული მიკროავტობუსე-
ბის გასაჩერებელი სივრცეების მისაწვდომი გასავლე-
ლებიდასაშვებიაშეიჭრას ავტოსადგომის მომსახურე
საფეხმავლობილიკზე.

502.4.2სი გა ნე.მსუბუქიავტომობილებისადამიკროავ-
ტობუსებისგასაჩერებელისივრცეებისმისაწვდომიგა-
სავლელები,არაუმცირეს,1500მმსიგანისუნდაიყოს.

502.4.2 სიგ რძე.მისაწვდომი გასავლელებიუნდაგაგ-
რძელდესიმავტოსადგომისივრცეებისმთელსიგრძე-
ზე,რომელებსაცისინიემსახურება.

502.4.4 აღ ნიშ ვნე ბი. მისაწვდომი გასავლელები უნდა
აღინიშნოს გრაფიკულად, გასავლელებში პარკინგის
თავიდან ასაცილებლად. სადაც მისაწვდომი გასავლე-
ლებიხაზებითაააღნიშნული,მისაწვდომიგასავლელე-
ბისა და მომიჯნავე ავტოსადგომი სივრცეების სიგანე
უნდაგაიზომოსაღნიშვნებისშუახაზიდან.

გა მო ნა ლი სი:  სადაც მისაწვდომი გასავლელები ან
ავტოსადგომი სივრცეები სხვა მისაწვდომ გასავლე-
ლებს ან ავტოსადგომ სივრცეს არ ესაზღვრება, და-
საშვებია,სიგანემმოიცვასავტოსადგომისივრცისან
მისაწვდომიგასავლელისაღმნიშვნელიხაზიმთლია-
ნად.

502.5 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. ავტოსადგომი სივრცეები და
მისაწვდომი გასავლელები უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე
ქვეთავსდამათიზედაპირებიარუნდაიყოს1:48-ზემე-
ტადდახრილი.მისაწვდომიგასავლელებიიმავტოსადგო-
მისივრცეებისდონეზეუნდამდებარეობდეს,რომლების-
თვისაცისინიგანკუთვნილია.

502.6 შვეუ ლი თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.არაუმცირეს2500მმ
შვეულითავისუფალი სივრცეუნდა მდებარეობდეს შემ-
დეგადგილებზე:

1. მიკროავტობუსებისთვისგასაჩერებელსივრცეებზე;
2. მისაწვდომ გასავლელებზე, რომლებიც განკუთ-

ვნილია მიკროავტობუსების გასაჩერებელი სივ-
რცისათვის;

3. მიკროავტობუსების გასაჩერებელ სივრცემდე
მისასვლელსაავტომობილოგზებზე.

502.7 ამოც ნო ბა.სადაცავტოსადგომისივრცეებისამოსაც-
ნობადსაჭიროანიშნები,ისინიუნდაშეიცავდეს703.6.3.1
ქვეთავისშესაბამისმისაწვდომობისსაერთაშორისოსიმ-
ბოლოს.მიკროავტობუსისავტოსადგომისივრცეებისამო-
საცნობინიშნებიუნდაშეიცავდესწარწერას-„მისაწვდო-
მიამიკროავტობუსებისთვის“.ასეთინიშნებისქვედაპირი
უნდა მდებარეობდეს ავტოსადგომი სივრცის იატაკიდან
არაუმცირეს,1500მმსიმაღლეზე.

502.8 კავ ში რი მი საწ ვდომ სვლა გე ზებ თან. ავტოსადგომი
სივრცეებიდა მისაწვდომი გასავლელები ისეუნდა იყოს
დაგეგმარებული,რომმსუბუქიავტომობილებისადამიკ-
როავტობუსების გაჩერების შემთხვევაში არ ჩაიხერგოს
მომიჯნავემისაწვდომისვლაგეზებისათვისგანკუთვნილი
აუცილებელითავისუფალისიგანე.

502.9 პა რა ლე ლუ რი ავ ტო სად გო მი სივ რცეე ბი.გზისპარა-
ლელურიავტოსადგომისივრცეებიუნდაშეესაბამებოდეს
502.9.1. ქვეთავს. გზის პერპენდიკულარული ან დახრილი
კუთხით განთავსებული ავტოსადგომი სივრცეები უნდა
შეესაბამებოდეს502.9.2.ქვეთავს.

502.9.1. ფარ თო ტრო ტუა რე ბი.სადაცმოსაზღვრეტრო-
ტუარების ან  მისაწვდომი სავალი არეალის სიგანე
აღემატება 4300 მმ-ს, ქუჩაში ავტოსადგომის სრულ
სიგრძეზე უნდა არსებობდეს არაუმცირეს  1500 მმ
სიგანის მისაწვდომი  გასავლელები, რომლებიც უნ-
დაუკავშირდებოდესფეხითმოსიარულეთა მისადგომ
გზას.მისაწვდომიგასავლელებიუნდაშეესაბამებოდეს

ავტომობილის გასაჩერებელ 
სივრცესთან მისაწვდომი გასასვლელი 

მიკროავტობუსის გასაჩერებელ 
სივრცესთან საწვდომი 
გასასვლელი 

1500 მინ 1500 მინ

ფართობი, 
რომელიც 
უნდა 
მოინიშნოს 

ფართობი, 
რომელიც 
უნდა 
მოინიშნოს 
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ავტოსადგომისსივრცისმისაწვდომიგასავლელები
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502.4.ქვეთავსდაარუნდაგადადიოდესსაავტომობი-
ლოსავალბილიკებზე.

502.9.1.1 არ სე ბუ ლი ქუ ჩა და ტრო ტუა რი.სადაცგასა-
ჩერებელი სივრცის მოსაზღვრე ქუჩა ანტროტუარი
არსებულია,მისაწვდომიგასავლელებიარარისაუ-
ცილებელი, უზრუნველყოფდეს ავტოსადგომის სივ-
რცისმდებარეობასქუჩისკიდესთან.

502.9.1.2 ვიწ რო ტრო ტუა რე ბი. მისაწვდომი გასავ-
ლელებიარარისსავალდებულო,სადაცმოსაზღვრე
ტროტუარების ან მისაწვდომი ბილიკის სიგანე ნაკ-
ლებია ან ტოლია 4300 მმ-ის. სადაც მისაწვდომი
გასავლელები არ არის მოწყობილი, ავტოსადგომის
სივრცეუნდამდებარეობდესქუჩისკიდესთან.

502.9.2 პერ პენ დი კუ ლა რუ ლი ან სხვა კუთ ხით გან თავ-
სე ბუ ლი  ავ ტო სად გო მი სივ რცე. სადაც არის პერპენ-
დიკულარული ან სხვა კუთხით განთავსებული ავტო-
სადგომი,  არაუმცირეს  2500მმ სიგანის მისაწვდომი
გასავლელიუნდა იყოს ავტოსადგომი სივრცის სრულ
სიგრძეზედაუნდაუკავშირდებოდესფეხითმოსიარუ-
ლეთამისადგომგზას.მისაწვდომიგასავლელებიუნდა
შეესაბამებოდეს 502.4 ქვეთავს და უნდა მოინიშნოს,
რათახელიშეუშალოსმისაწვდომგასავლელებზეპარ-
კინგს.ნებადართულია,რომორავტოსადგომსივრცეს
ჰქონდესსაერთომისაწვდომიგასავლელი.

502.10 ავტოსადგომით სარგებლობისთვის განკუთვნილი 
გადახდის მოწყობილობები. ავტოსადგომით
სარგებლობისთვის განკუთვნილი გადახდის
მოწყობილობებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

502.10.1 მდე ბა რეო ბა. პარალელურ ავტოსადგო-
მის სივრცეებში ავტოსადგომით სარგებლობისთვის

განკუთვნილი გადახდის მოწყობილობები უნდა მდება-
რეობდესავტოსადგომისივრცისთავშიანბოლოში.

502.10.2 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი, ეკ რა ნე ბი და საინ ფორ მა ციო 
პა ნე ლე ბი. მოწყობილობები, ეკრანებიდა საინფორმა-
ციო პანელები ხილვადი უნდა იყოს ავტოსადგომით
სარგებლობისთვის განკუთვნილი გადახდის
მოწყობილობებისწინმდებარეთავისუფალისივრცის
ცენტრიდანარაუმეტეს1000მმ.სიმაღლიდან.

502.11 ელექ ტრო მო ბი ლე ბის დამ ტე ნი სად გუ რე ბი.  

ავტოსადგომის სივრცის ელექტრომობილების დამტენი
სადგურებიუნდაშეესაბამებოდეს502.11ქვეთავს.

502.11.1 ელემენტების სამართავები. დამტენსადგურებ-
ზეარსებულიელემენტებისსამართავები,მათშორის,
ბარათისწამკითხველები,რომლებიცმომხმარებლების
მიერგამოსაყენებლადააგანკუთვნილი,უნდაშეესაბა-
მებოდეს309-ექვეთავს.

502.11.2 მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი. მისაწვდომი სვლა-
გეზებიუზრუნველყოფილიუნდაიყოსავტოსადგომის
სივრცის მოსაზღვრე მისაწვდომი გასავლელებიდან
ელექტრომობილებისდამტენისადგურებისმოსაზღვრე
იატაკისთავისუფალსივრცემდე502.11.1ქვეთავისშე-
საბამისად.როდესაცელექტრომობილიდაიტენება,ავ-
ტომობილსადადამტენსადგურსშორისმდებარეკა-
ბელმამისაწვდომსვლაგეზებზედაბრკოლებაარუნდა
შექმნას.

502.11.3 ჩა ხერ გვა. დამცავი ძელები, ბორდიურები ან
ბორბლის გასაჩერებელი მოწყობილობები უნდა გან-
თავსდესისე,რომარჩახერგონიატაკისთავისუფალი
სივრცე502.11.1ქვეთავისშესაბამისადანმისაწვდომი
სვლაგეზები502.11.2ქვეთავისშესაბამისად.
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მისაწვდომი 
გასავლელი 

პარალელური ავტოსადგომის 
სივრცის სრული სიგრძე

ამოცნობადი გაფრთხილებები 
არ არის საჭირო

სურათი502.9.1

ფართოტროტუარები
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43
00

 მ
მ

ავტოსადგომის სივრცის სიგრძე

2500 მინ

სურათი502.9.1.2

ვიწროტროტუარები

სურათი502.9.2

პერპენდიკულარულიანსხვაკუთხითპარკინგისსივრცე
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1700 მინ

სივრცის სრული სიგრძე

ფართობი, რომელიც უნდა მოინიშნოს 

ქვე თა ვი 503   
სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბის მგზავ რე ბით  

დატ ვირ თვის ზო ნა 

503.1 ზო გა დი.სატრანსპორტოსაშუალებებისმგზავრებით
დატვირთვის მისაწვდომი ზონა უნდა შეესაბამებოდეს
503-ექვეთავს.

503.2 ეტ ლის ასა წე ვად სა ჭი რო სივ რცის ზო მა. სატრან-
სპორტოსაშუალებებისმგზავრებითდატვირთვისზონებ-
თანუნდაიყოსეტლისასაწევადსაჭიროსივრცეები,რო-
მელთამინიმალურისიგანე2500მმ,2500მმ,მინიმალურისიგრძე
კი6000მმ-ია.

503.3 მი საწ ვდო მი გა სავ ლე ლე ბი. სატრანსპორტო საშუა-
ლებების მგზავრებით დატვირთვის ზონებს უნდა ესაზ-
ღვრებოდეს 503.3 ქვეთავის შესაბამისი მისაწვდომი გა-
სავლელები.

503.3.1 მდე ბა რეო ბა. მისაწვდომი გასავლელები უნდა
ესაზღვრებოდეს მისაწვდომ სვლაგეზებს. მისაწვდომი გა
სავლელებიარუნდაგადადიოდესსაავტომობილოგზაზე.

503.3.2 სი გა ნე. 

503.3.2.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე ბი.
ახალ შენობებსა და მისაწვდომ საშუალებებში,  ეტლის
ასაწევადსაჭიროსივრცისგასავლელისსიგანეარაუმცი-
რეს1700მმ.უნდაიყოს.

503.3.2.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა ლე-
ბე ბი. არსებულშენობებსადა მისაწვდომ საშუალებებში,
ეტლის ასაწევად საჭირო სივრცის გასავლელის სიგანე
არაუმცირეს1500მმსიგრძისუნდაიყოს.

503.3.3 სიგ რძე.მისაწვდომიგასავლელებიუნდაგაგრძელ-
დესეტლისასაწევადსაჭიროსივრცისსრულსიგრძეზე.

503.3.4 აღ ნიშ ვნე ბი. მისაწვდომი გასავლელები მათზე
სატრანსპორტო საშუალებების აკრძალვის მიზნით
შესაბამისადუნდააღინიშნოს.

503.4 ია ტა კის ზე და პი რე ბი.ეტლისასაწევადსაჭიროსივ-
რცეებიდამათთანმისაწვდომიგასავლელებიუნდაშეე-
საბამებოდეს 302-ე ქვეთავსდადაქანების მაქსიმალური
მაჩვენებელიარუნდაიყოს1:48-ზემეტი.მისაწვდომიგა-
სავლელებიეტლისასაწევადსაჭიროიმსივრცეებისდო-
ნეზე უნდა მდებარეობდეს, რომლებისთვისაც ისინი გან-
კუთვნილია.

503.5 შვეუ ლი თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.არაუმცირეს2900მმ-
ისმქონეშვეულითავისუფალისივრცეუნდაარსებობდეს
შემდეგადგილებზე:

1.ეტლისასაწევადსაჭიროსივრცეები;

2.ეტლისასაწევადსაჭიროსივრცეებისმისაწვდომიგა-
სასვლელები;

3. საავტომობილო გზა სატრანსპორტო საშუალებების
მგზავრებითდატვირთვისზონისშემოსასვლელიდანდა

4. საავტომობილო გზა სატრანსპორტო საშუალებების
მგზავრებითდატვირთვისზონიდან, ეტლისასაწევადსა-
ჭიროსივრცისმომსახურეავტომობილებისგასასვლელამ-
დე.

სურათი503.3(ა)

სატრანსპორტოსაშუალებებისმგზავრებითდატვირთვისზონისმისაწვდომიგასავლელები-ახალიშენობები
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ქვე თა ვი 504  
გზა- კი ბეე ბი 

504.1 ზო გა დი. მისაწვდომიკიბეებიუნდაშეესაბამებოდეს
504-ექვეთავს.

504.2 სა ფე ხუ რე ბის სა ბი ჯე ლე ბი და ამაღლებები. კიბის
მარშისყველასაფეხურსუნდაჰქონდესთანაბარისიმაღ-
ლისამაღლებებიდათანაბარისიღრმისსაბიჯელები.კი-
ბის ამაღლების სიმაღლეუნდა იყოს, არაუმეტეს, 180 მმ

და,არაუმცირეს100მმ.საბიჯელებისსიღრმესულმცირე
280მმუნდაიყოს.

504.3 ღია შუბ ლე ბი. ღიაშუბლებიდაუშვებელია.

504.4 სა ბი ჯე ლის ზე და პი რი. საფეხურისსაბიჯელებიუნ-
დაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავსდადაქანებაუნდაიყოს
არაუმეტეს1:48.

504.5 სა ფე ხუ რის ნაშ ვე რე ბი.საფეხურისნაშვერებიუნდა
შეესაბამებოდესშემდეგს:

1500 მინ

სივრცის სრული სიგრძე

ფართობი, რომელიც უნდა მოინიშნოს 

280 მინ

100 − 180

სურათი503.3(ბ)

სატრანსპორტოსაშუალებებისმგზავრებითდატვირთვისზონის

მისაწვდომიგასავლელები-არსებულიშენობები

სურათი504.2

გზა-კიბეებისსაბიჯელებიდაშუბლები
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1. გზა-კიბის საფეხურის ნაშვერები  ერთნაირიზომის
უნდაიყოს.

2.საბიჯელისწინაპირისმომრგვალებისრადიუსიარ
უნდააღემატებოდეს13მმ-ს.

3. საბიჯელი წინა პირთან 45 გრადუსით უნდა იყოს
დახრილიდაასეთიდახრათარაზულადარაუმეტეს
13მმ-მდეუნდაგაგრძელდეს.

4.საფეხურისნაშვერებისქვედამხარემოღუნულიან
დაქანებულიუნდაიყოს.

5.დასაშვებია,საფეხურისნაშვერებისაბიჯელისქვეშ
იხრებოდესისე,რომშვეულისიბრტყისმიმართიქ-
მნებოდეს,არაუმეტეს,30°-იანიკუთხე.

6.დასაშვებიასაფეხურებისნაშვერებიქვედასაფეხურ-
ზეგადმოეშვეროს,არაუმეტეს,32მმ-ით.

13 13

45°

მაქს. 
დაქანებული

მაქს. 
მომრგვალებული

სურათი504.5(ა)

საფეხურისწინაპირი-შვეულიამაღლება-

მომრგვალებულიან

დაქანებულიწინამხარეს

32 მაქს

მოღუნული

სურათი504.5(ბ)

საფეხურისნაშვერი-შვეულიამაღლება

ნაშვერისმომრგვალება

32 მაქს

დაქანებული წინაპირი

სურათი504.5(გ)

საფეხურისწინაპირი-შვეულიამაღლება

ნაშვერისდახრა

30° მაქს

სურათი504.5(დ)

საფეხურისწინაპირი-შვეულიამაღლება

დახრილიამაღლება

504.6 ხილვადი კონ ტრას ტი. ხილვადი კონტრასტი უნდა
შეესაბამებოდეს1ან2პუნქტს:

1. კიბისყოველისაფეხურისდასაბიჯელის25-50მმ
სავალნაწილს,რომელიციზომებასაფეხურისნაშ-
ვერიდანთარაზულად,უნდაჰქონდესერთგვაროვა-
ნიფერის მქონეზედაპირი,რომელიც  საფეხურის
დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული
უნდაიყოსმუქიღიაფონზეანღიამუქფონზე.გან-
სხვავებულიმონიშვნაუნდაიყოსგამძლედაუნდა
გრძელდებოდესყოველისაფეხურისერთიკიდიდან
საფეხურისმეორეკიდემდე.

2. ხანგრძლივი გამოყენების განსხვავებული გამაფ-
რთხილებელი მონიშვნები, რომლებიც სავალდე-
ბულოატექნიკურირეგლამენტის - „შენობა-ნაგე-
ბობების უსაფრთხოების წესები“-ს ან ANSI უსაფ-
რთხოებისსტანდარტისსაფუძველზე.

504.7 სა ხე ლუ რე ბი. კიბეებსუნდაჰქონდეს505-ექვეთა-
ვისშესაბამისისახელურები.

504.8 პი რო ბე ბი შე ნო ბის გა რეთ. შენობის გარეთ მდება-
რეკიბისსაფეხურებიდაბაქნებიისეუნდადაგეგმარდეს,
რომსავალზედაპირზეწყალიარდაგროვდეს.

504.9 გა ნა თე ბა.შიგაგზა-კიბეებისგანათებაუნდაშეესა-
ბამებოდეს504.9ქვეთავს.

504.9.1 გა ნა თე ბის დო ნე. გასანათებელისაშუალებები
უნდაუზრუნველყოფდნენ კიბეების განათებას, რომე-
ლიც გაიზომება საბიჯელების ზედაპირების და ბაქ-
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ნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას, საფეხურის
წინაპირიდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის
შესაბამისად:

1. არაუმცირეს11ლუქსიგანათება.

2.არაუმცირეს 110 ლუქსის 110 ლუქსი განათება, კიბით
სარგებლობისდროს.

3.კიბეებისგამოყენებისას11ლუქსიდან110ლუქსზე
გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების
სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური,
მოძრავისენსორულიტიპისგანათებისჩამრთვე-
ლებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ
ჩამოთვლილს:

3.1განათების სამართავები აღჭურვილია საიმე-
დოოპერაციულისისტემითდაშეფასებულია
ამმიზნითგამოყენებისთვის.

3.2 მოძრავი სენსორი აქტიურდებადამკავებლის
მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების
ბაქნებზე.

3.3 განათების გამააქტიურებლები დაყენებულია
არაუმცირეს15წუთიანიმოქმედებისპერიო-
დით.

504.9.2. შუ ქის ჩამ რთვე ლე ბი. გზა-კიბისგანათებაუნ-
დაირთვებოდესავტომატური სენსორულიჩამრთვე-
ლებით,ასეთისარსებობისშემთხვევაში,ისე,რომშე-
სასვლელში მდებარე ბაქანზე, შესასვლელში მდებარე
ბაქნისმოსაზღვრეთითოეულკიბისმარშსადაშესას-
ვლელში მდებარე ბაქნისზემოთდა ქვემოთ მდებარე
ბაქნებზე 504.9.1 ქვეთავში დადგენილი განათებულო-
ბისდონესაფეხურისგამოყენებამდეიქნასუზრუნველ-
ყოფილი.

504.10 ტაქ ტი ლუ რი ნიშ ნე ბი გზა-კიბეების შემომზღუდა-
ვებში.კიბისდონისამოსაცნობიამობურცულინიშნებიდა
ბრაილისშრიფტი,რომლებიცშეესაბამება703.3და703.5
ქვეთავებს, უნდა მდებარეობდეს თითოეული სართულის
ბაქანთან ყველა შემოზღუდულ გზა-კიბეში კიბის უჯრე-
დიდან დერეფანში გამავალი კარის მომიჯნავედ, რათა
შესაძლებელი იყოს სართულის დონის ამოცნობა. გასას-
ვლელკარს,რომელიცგარეთგადისანშენობიდანგამო-
სასვლელისდონეზე გადის, უნდა ჰქონდეს ამობურცული
ნიშნებითადაბრაილისშრიფტითნიშანიწარწერით„გა-
სასვლელი“.

504.11 ტაქ ტი ლუ რი ნიშ ნე ბი გა სას ვლე ლებ ში. ამობურცუ-
ლი ნიშნები და ბრაილის შრიფტით გამოსახული ნიშანი
,,გასასვლელი’’,რომელიცშეესაბამება703.3და703.4ქვე-
თავებს, უნდა მდებარეობდეს ყველა კარის მომიჯნავედ,
დაცულსივრცეში,რომელიცუზრუნველყოფსგზა-კიბეებ-
თანპირდაპირწვდომას.აგრეთვეგარესივრცეში,რომე-
ლიც განკუთვნილია დამხმარე საშუალებებით გადარჩე-
ნისათვის, გასასვლელი გზა-კიბეებისათვის, გასასვლელი
პანდუსებისათვის, გასასვლელი დერეფნებისთვის და შე-
ნობიდანგამოსასვლელებისათვის.

ქვე თა ვი 505 
სა ხე ლუ რე ბი 

505.1 ზო გა დი.  405.8 ქვეთავში პანდუსებისთვის, 504.6
ქვეთავში კიბეებისთვის, 1004.3.3 ქვეთავში აუზის დაქა-
ნებულიჩასასვლელებისთვისდა1009.6.2ქვეთავშიაუზის
კიბეებისათვისმოთხოვნილისახელურებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს505-ექვეთავს.

505.2 მდე ბა რეო ბა. სახელურებიუნდაიყოსკიბეებისადა
პანდუსებისორივემხარეს.

გა მო ნაკ ლი სი: 

1.თავშეყრისდასაჯდომებიანადგილებშისახელურები
არარისსაჭიროიმგასასვლელიკიბეებისორივემხა-
რეს,რომელთაცსახელურებიერთმხარესანშუაში
აქვს.

2.თავშეყრისდასაჯდომებიანადგილებშისახელურები
არარისსაჭიროდასაჯდომებთანმისასვლელიპან-
დუსებისმხარეს.

505.3 უწ ყვე ტო ბა.სახელურებიუწყვეტადუნდამიუყვე-
ბოდესთითოეულიკიბისმარშისანპანდუსისსვლისმთელ
სიგრძეს. ერთზე მეტ მარშიან კიბეებზე ან პანდუსებზე
შიგასახელურებიუწყვეტადუნდამიუყვებოდესმარშებს
ანსვლებს.სხვასახელურებიუნდაშეესაბამებოდეს505.10
და307-ექვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი:  სახელურებისუწყვეტობა არარისსა-
ჭიროდასაჯდომებსშორისგასავლელებში, სადაცსა-
ხელურები წყდება, რათა დასაჯდომთან მიდგომა და
გასავლელშიგადაადგილებაშესაძლებელიიყოს.

505.4 სი მაღ ლე.სახელურებისხელმოსაჭიდიზედაპირების
თავიკიბისწინაპირებიდან,პანდუსისზედაპირებიდანდა
სავალიზედაპირებიდანშვეულად,არაუმცირეს,860მმ-ის
და,არაუმეტეს,1000მმსიმაღლეზეუნდაიყოს.სახელუ-
რებიშესაფერისსიმაღლეზეუნდაიყოსკიბისწინაპირე-
ბიდან, პანდუსის ზედაპირებიდან და სავალი ზედაპირე-
ბიდან.

86
0−
10
00

სურათი505.4(ა)

სახელურისსიმაღლე-კიბეები
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თავი 6. ად გი ლი სა და შე ნო ბის ზო გა დი ელე მენ ტე ბი 

86
0−
10
00

სურათი505.4(ბ)

სახელურისსიმაღლე-პანდუსები 

505.5 თა ვი სუ ფა ლი სივრცე.ხელმოსაჭიდზედაპირებსადა
მომიჯნავეზედაპირებსშორის,არაუმცირეს,40მმთავი-
სუფალისივრცეუნდაიყოს.

40 მინ

სურათი505.5

სახელურისთავისუფალისივრცე

505.6  ხელ მო სა ჭი დი ზე და პი რი. ხელმოსაჭიდი ზედაპი-
რებიუნდაიყოსუწყვეტი.მათარუნდაწყვეტდესკიბის
სვეტები,სხვაკონსტრუქციულიელემენტებიანდაბრკო-
ლებები.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. სახელურების ბჯენები ან რიკულები, რომლებიც
სახელურისქვედაზედაპირზეამიმაგრებული,დაბ-
რკოლებებად არ ჩაითვლება, თუ აკმაყოფილებს
შემდეგკრიტერიუმებს:

1.1ღობავსსახელურის,არაუმეტეს,20%-ს,

1.2სახელურის გვერდებს მიღმა თარაზული გამო-
ნაშვერებიუნდამოეწყოსარაუმცირეს,40მმ-ით
ქვემოთდა100მმ-ისზემოთსახელურისპერი-
მეტრისყოველდამატებით13მმ-ზე,შვეულითა-
ვისუფალისივრცის40მმ-იანიზომადასაშვებია
შემცირდეს3,2მმ-ით,და

1.3კიდეებიმომრგვალებულია.

2. სადაცსახელურებიარაუმეტეს1:20,დაქანებისმქო-
ნესავალიზედაპირებისგასწვრივაა,სახელურების
ხელმოსაჭიდიზედაპირებისსამაგრები,დასაშვებია,
მოეწყოსმთელსიგრძეზე,სადაცისინიმოაჯირების

ანდამცავიძელებისგანუყოფელინაწილია.

505.7 გა ნი ვი კვე თი.სახელურებისგანივიკვეთიუნდაშეე-
სამებოდეს505.7.1ან505.7.2ქვეთავს.

505.7.1წრიუ ლი  გა ნი ვი  კვე თი.წრიულიგანივიკვეთის
მქონესახელურებისგარედიამეტრიუნდაიყოს,სულ
მცირე,30მმდა,არაუმეტეს,50მმ.

505.7.2 არაწ რიუ ლი  გა ნი ვი  კვე თი. თუ სახელური
წრიულიარარის,მისიპერიმეტრისზომაუნდაიყოს,
სულმცირე, 100მმდა, არაუმეტეს, 160მმდაგანივი
კვეთისმაქსიმალურუზომაუნდაიყოს57მმ.

30 − 50

სურათი505.7(ა)

სახელურისგანივიკვეთი-წრიული

100 – 160 პერიმეტრი

სურათი505.7(ბ)

სახელურისგანივიკვეთი-არაწრიული
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თავი 5. ად გი ლი სა და შე ნო ბის ზო გა დი ელე მენ ტე ბი 

300 მინ

300 მინ

57 მაქს

სურათი505.7(გ)

სახელურისგანივიკვეთი-არაწრიული

505.8 ზე და პი რე ბი. სახელურებიდანებისმიერიკედელიანმათ
მომიჯნავედმდებარესხვაზედაპირიარუნდაშეიცავდესბასრ
ანუხეშელემენტებს.კიდეებიმომრგვალებულიუნდაიყოს.

სურათი505.10.1

პანდუსებისსახელურისგაგრძელებათავსადაძირთან

505.9 სა ხე ლუ რის ბუ დე.სახელურებიარუნდატრიალებ-
დესმათიბუდეებისსაზღვრებში.

505.10  სა ხე ლუ რის გაგ რძე ლე ბა. სახელურებიუნდა გაგ-
რძელდესკიბისმარშისადაპანდუსისსვლისმიღმადამა-
თიმიმართულებით505.10ქვეთავისშესაბამისად.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. უწყვეტი სახელურები კიბეებისა და პანდუსების
შიგამხარეს;

2.სახელურებსგაგრძელებაარსჭირდებასკამებსშო-
რის გასავლელებში, სადაც სახელურები წყდება,
რათა დასაჯდომთან მიდგომა და გასავლელში გა-
დაადგილებაშესაძლებელიიყოს;

3.გადაკეთებისას მთლიანად გაგრძელება საჭირო არ
არის, თუ ეს სახიფათოა გეგმის კონფიგურაციის
გათვალისწინებით.

505.10.1 გაგ რძე ლე ბე ბი თავ სა და ძირთან პან დუ სებ თან. 
პანდუსისსახელურებიუნდაგაგრძელდესთარაზულად
ბაქნიდან, არაუმცირეს, 300 მმ-ით მიღმა პანდუსის
სვლისთავთანდაძირთან.გაგრძელებებიშებრუნებუ-
ლიუნდაიყოსკედლისკენ,მოაჯირისკენანიატაკისკენ,
ანუწყვეტადუნდაგრძელდებოდესმომიჯნავეპანდუ-
სისსვლისსახელურამდე.

505.10.2 გაგ რძე ლე ბე ბი კი ბეე ბის თავ ში. კიბის მარშის
თავთან სახელურები უნდა გაგრძელდეს თარაზულად
ბაქნისსაზღვრებში,არაუმცირეს300მმ-ით,დაუნდა
იწყებოდეს, ბაქნის წინაპირიდან  უშუალოდ ზემოთ.
გაგრძელებები შებრუნებული უნდა იყოს კედლისკენ,
მოაჯირისკენ ან ბაქნის ზედაპირისკენ, ან უწყვეტად
უნდა გრძელდებოდეს მომიჯნავე კიბის მარშის სახე-
ლურამდე.

300 მინ

სურათი505.10.2

კიბეებისსახელურებისგაგრძელებათავში
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თავი 6. ად გი ლი სა და შე ნო ბის ზო გა დი ელე მენ ტე ბი 

x = საბიჯელის სიღრმე 

xx

ფიგურა505.10.3

კიბეებისსახელურებისგაგრძელება

ძირთან

505.10.3 გაგ რძე ლე ბე ბი კი ბეე ბის ძირთან. კიბის მარშის
ძირთანსახელურებიუნდაგაგრძელდესდახრილადბოლო
საფეხურის წინაპირიდან ერთი საბიჯელის ტოლ თარა-
ზულმანძილზე.გაგრძელებებიშებრუნებულიუნდაიყოს
კედლისკენ,მოაჯირისკენანბაქნისზედაპირისკენ,ანუწ-
ყვეტადუნდაგრძელდებოდესმომიჯნავეკიბისმარშისსა-
ხელურამდე.

ქვე თა ვი 506  
ფან ჯრე ბი

506.1 ზო გა დი.მისაწვდომოთახებშიანსივრცეში,სადაც
არისგაღებადიფანჯრები,ერთიფანჯარამაინცუნდაშეე-
საბამებოდეს506ქვეთავს.ფანჯრები,რომლებიცგამოიყე-
ნებაბუნებრივიგანიავებისთვისანსაავარიოდასაევაკუა-
ციოგასასვლელისათვისუნდაიყოსგაღებადიდაშეესაბა-
მებოდეს506ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. გაღებადი ფანჯრები, რომლებიც გამოიყენება მხო-
ლოდდასაქმებულებისმიერ,შეიძლებაარშეესაბა-
მებოდესამქვეთავს.

2.გაღებადიფანჯრებიატიპისერთეულებშიუნდაშეე-
საბამებოდეს1103.13ქვეთავს.

3.სახურავზეანჭერზემოწყობილიგაღებადიფანჯრე-
ბიშეიძლება,არშეესაბამებოდესამქვეთავს.

506.2 მოქ მე დი ძა ლა.ფანჯრებისგასაღებად,დასახურად,
დასაკეტად ან ჩასაკეტადდა მათგასახსნელადდა გასა-
ღებადგამოყენებულიმოქმედიძალაუნდაგანისაზღვროს
AAMA513-ის106.2.13ქვეთავისმიხედვით.დასაკეტადან
ჩასაკეტადდაგასახსნელადანგასაღებადსაჭირომოქმე-
დინაწილებიუნდაშეესაბამებოდეს309ქვეთავს.გაღება-
დიფანჯრებისგასაღებადანდასახურადსაჭირომოქმედი
ძალაუნდაიყოს:

1.არაუმეტეს37,7ნშვეულადანთარაზულადმოსრია-
ლეფანჯრისათვის.

2.არაუმეტეს22,2ნყველასხვატიპისგაღებადიფან-
ჯრისათვის.

ქვე თა ვი 507 
ავ ტო სად გომ ზე გა მა ვა ლი მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი

507.1 ზო გა დი. სადაცმისაწვდომისვლაგეზებიგადისავ-
ტოსადგომის არეალებში, სვლაგეზები განცალკევებული
უნდაიყოსსაავტომობილოგზიდან.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.თუმისაწვდომისვლაგეზებიკვეთსსაავტომობილო
გასასვლელებს,სავალდებულოარარის,შეესაბამე-
ბოდესამქვეთავს.

2.მისაწვდომისვლაგეზებიმხოლოდიმავტოსადგომი
სივრცეებიდან,რომლებიცშეესაბამება502ქვეთავს
და  სატრანსპორტო საშუალებების მგზავრებით
დატვირთვის ზონებიდან, რომლებიც შეესაბამება
503ქვეთავს,მისაწვდომშესასვლელებამდე,სავალ-
დებულოარარის,შეესაბამებოდესამქვეთავს.
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თავი 6. წყალსადენი  ელემენ ტები და მოწყობილობები

ქვე თა ვი 601  
ზო გა დი  

601.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი.წყალსადენისელემენტებიდა
მისაწვდომი საშუალებები, რომლებიც მისაწვდომი უნდა
იყოს ტექნიკური რეგლამენტის - „შენობა-ნაგებობების
უსაფრთხოებისწესები“-ს მიხედვით,უნდაშეესაბამებო-
დესმე-6თავისშესაბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 602  
წყლის დასალევი შადრევნები და ბოთლების  

ასავსები პუნქტები

602.1 ზო გა დი. ეტლით მოსარგებლეთათვის მისაწვდომი
წყლისდასალევიშადრევნებიუნდაშეესაბამებოდეს602.2და
307-ექვეთავებს.წყლისდასალევიშადრევნებიფეხზემდგო-
მებისათვისუნდაშეესაბამებოდეს602.3და307-ექვეთავებს.

602.2 წყლის და სა ლე ვი შად რევ ნე ბი ეტ ლით მო სარ გებ ლე-
თათ ვის. წყლისდასალევიშადრევნები  ეტლითმოსარგებ-
ლეთათვისუნდაშეესაბამებოდეს602.2.1–602.2.5ქვეთავებს.

602.2.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.წყლისდასალე-
ვი შადრევნის წინ უნდა იყოს იატაკის თავისუფალი
სივრცე.დატოვებულუნდაიქნასმუხლისსიმაღლემდე
დაფეხისფალანგისთვისსაჭიროსივრცე306-ექვეთა-
ვისშესაბამისად.იატაკისთავისუფალისივრცეწყლის
დასალევიშადრევნისმიმართცენტრულადუნდამდე-
ბარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი:ძირითადად,საბავშვოგამოყენებისწყლის
დასალევიშადრევნებიდასაშვებია,თუიატაკისთავისუ-
ფალისივრცისათვისმოწყობილია305-ექვეთავისშესა-
ბამისიპარალელურიმისადგომიდაიატაკისთავისუფა-
ლისივრცეშადრევნისმიმართცენტრულადმდებარეობს.

602.2.2 ელემენტების სამართავები. ელემენტების სა-
მართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

CL

სურათი602.2.1(ა)

იატაკისთავისუფალისივრცეეტლით

მოსარგებლეთათვისგანკუთვნილწყლის

დასალევშადრევნებთან

CL

სურათი602.2.1(ბ)

იატაკისთავისუფალისივრცეეტლით

მოსარგებლეთათვისგანკუთვნილწყლისდასალევ

შადრევნებთან-გამონაკლისიძირითადად,

ბავშვებისათვისგანკუთვნილი

602.2.3 შადრევნის ონკანის სიმაღლე.წყლისდასალევი
შადრევნისონკანისსიმაღლეიატაკიდანზემოთ,არაუ-
მეტეს,900მმუნდაიყოს.

გა მო ნაკ ლი სი:  ძირითადად, საბავშვო გამოყენების
წყლისდასალევშადრევნებთანონკანისსიმაღლეია-
ტაკიდანზემოთ,არაუმეტეს760მმუნდაიყოს.

0

90
0 
მა
ქს

76
0 
მა
ქს

ზრ
დ
ას
რ
უ
ლ
ებ
ი

ბა
ვშ
ვე
ბი

სურათი602.2.3

ეტლითმოსარგებლეთათვისგანკუთვნილიწყლის

დასალევიშადრევანისყელისსიმაღლე

დამდებარეობა

602.2.4 ონ კა ნის მდე ბა რეო ბა.ონკანიუნდამდებარეობდეს,
არაუმცირეს,380მმ-ზეშვეულისაყრდენიდანდა,არაუ-
მეტეს125მმ-ზეწყლისდასალევიშადრევნისწინაკიდი-
დან,ნიჟარისჩათვლით.

გა მო ნაკ ლი სი:  ძირითადად, საბავშვო გამოყენების
წყლის დასალევ შადრევნებთან ონკანი უნდა მდება-
რეობდეს,წყლისდასალევიშადრევნისწინაკიდიდან,
არაუმეტეს,90მმ-ზე,ნიჟარისჩათვლით.

თავი6

წყალ სა დე ნის ელე მენ ტე ბი და მოწ ყო ბი ლო ბე ბი
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125 მაქს 380  მინ - ზრდასრული

სურათი602.2.4

ეტლითმოსარგებლეთათვისგანკუთვნილიწყლის

დასალევიშადრევანისყელისმდებარეობა

602.2.5 წყლის ნა კა დი. ონკანიდანგამოსულიწყლისნაკა-
დისსიმაღლე,არაუმცირეს100მმუნდაიყოს.წყლისნაკა-
დიონკანიდანუნდაგამოდიოდეს,არაუმეტეს,30გრადუ-
სიანი კუთხით,თუონკანიწყლისდასალევიშადრევნის
წინა მხრიდან 75 მმ-ის საზღვრებშიადა, არაუმეტეს, 15
გრადუსიანიკუთხით,თუონკანიწყლისდასალევიშად-
რევნისწინამხრიდან75მმ-დან125მმ-მდესაზღვრებშია.

602.3 წყლის და სა ლე ვი შად რევ ნე ბი ფეხ ზე მდგო მე ბი სათ ვის

წყლისდასალევიშადრევნებიფეხზემდგომებისათვისუნ-
დაშეესაბამებოდეს602.3.1–602.3.4ქვეთავებს.

602.3.1 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ელემენტების სა-
მართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309.3და309.4ქვე-
თავებს.

602.3.2შად რევ ნის ონ კა ნის სი მაღ ლე.წყლისდასალე-
ვიშადრევნებისონკანის სიმაღლე იატაკიდანზემოთ,
არაუმცირეს960მმდაარაუმეტეს,1100მმუნდაიყოს.

გა მო ნაკ ლი სი:  ძირითადად, საბავშვო გამოყენების
წყლის დასალევი შადრევნები დაშვებულია, სადაც
შადრევნისონკანიარისიატაკიდანზემოთარაუმცი-
რეს760მმდაარაუმეტეს1100მმ.
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სურათი602.3.2

ფეხზემდგომებისათვისწყლისდასალევიშადრევა-

ნისყელისსიმაღლედამდებარეობა

602.3.3 შადრევნის ყე ლის მდე ბა რეო ბა შადრევნისყე-
ლი შეიძლება მდებარეობდეს არაუმეტეს 125 მმ-ზე
წყლის დასალევი შადრევნის წინა კიდიდან, ავზების
ჩათვლით.

125 მაქს

სურათი602.3.3

ფეხზემდგომებისათვისწყლისდასალევი

შადრევნისმდებარეობა

602.3.4 წყლის ნა კა დი.  ონკანიდანგამოსულიწყლის
ნაკადის სიმაღლე, არაუმცირეს 100 მმ უნდა იყოს.
წყლისნაკადიონკანიდანუნდაგამოდიოდეს,არაუმე-
ტეს,30გრადუსიანიკუთხით,თუონკანიწყლისდასა-
ლევიშადრევნისწინამხრიდან75მმ-ისსაზღვრებშია
და, არაუმეტეს, 15 გრადუსიანი კუთხით, თუ ონკანი
წყლისდასალევიშადრევნისწინამხრიდან75მმ-დან
125მმ-მდესაზღვრებშია.

602.4 ბოთ ლე ბის ასავ სე ბი პუნ ქტე ბი. ბოთლების ასავსები
პუნქტებიუნდაშეესაბამებოდეს602.4.1და602.4.2ქვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: თუბოთლისასავსებიპუნქტებიფეხზემდგო-
მებისთვის წყლის დასალევი შადრევნების ნაწილს წარ-
მოადგენს,სავალდებულოარარის,ბოთლისასავსებიპუნ-
ქტებიშეესაბამებოდესამქვეთავს,თუმცაბოთლისასავ-
სებიპუნქტებიასევეუნდამდებარეობდესეტლითმოსარ-
გებლეთათვისგანკუთვნილწყლისდასალევშადრევანთან.

602.4.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. მოწყობილი
უნდა იყოს იატაკისთავისუფალი სივრცეწინიდან ან
გვერდიდანმისაწვდომობისთვის.

604.4.2 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ბოთლის ასავსები
პუნქტებისელემენტებისსამართავებიუნდაიყოსხე-
ლითსამართავიანავტომატური.ხელითსამართავები
უნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

ქვე თა ვი 603  
ტუა ლე ტი და საა ბა ზა ნო ოთა ხე ბი 

603.1 ზო გა დი.  ტუალეტისა და სააბაზანო მისაწვდომი
ოთახებიუნდაშეესაბამებოდეს603-ექვეთავს.

603.2 თა ვი სუ ფა ლი სივრცეები.

603.2.1 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. ოთახშიუნდაარსებობ-
დესმოსატრიალებელისივრცე.მოთხოვნილიმოსატრია-
ლებელისივრცეარუნდაიყოსტუალეტისნაკვეთურებში.
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400− 450 430 − 480

CLCL

603.2.2 კა რის გა ღე ბა.გაღებისასკარებიარუნდაიჭრე-
ბოდესიატაკისთავისუფალსივრცეშიანმოწყობილო-
ბასთანარსებულთავისუფალფართობზე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. იმ ტუალეტის ან სააბაზანოს კარები, რომელიც
განკუთვნილია ერთი  დამკავებლისათვის  და
რომელსაც მისადგომი მხოლოდ კერძო ოფისის
მხრიდანაქვსდაარარისგანკუთვნილისაერთო
მოხმარების ან საზოგადოებრივი გამოყენების-
თვის, დასაშვებია, იღებოდეს იატაკის თავისუ-
ფალსივრცეში.

2.სადაც ოთახი ინდივიდუალური გამოყენები-
საა  და ოთახში, კართან, კედლის საზღვრებში
მოქცეული სივრცის მიღმა, მოწყობილია 305-ე
ქვეთავისშესაბამისიიატაკისთავისუფალისივ-
რცე,ასეთიღიობშიკარიარარისაუცილებელი,
შეესაბამებოდეს603.2.2ქვეთავს.

603.3 სარ კეე ბი. ხელსაბანებისზემოთმდებარე სარკეები
ისე უნდა განთავსდეს, რომ შეესაბამებოდეს 606-ე ქვე-
თავს და ამრეკლავი ზედაპირის ქვედა კიდე იატაკიდან,
არაუმეტეს, 1000 მმ-ით მაღლაუნდა მდებარეობდეს. იმ
დახლებისთავზემდებარესარკეები,რომლებსაცარაქვს
ხელსაბანები,სარკეებიისეუნდაგანთავსდეს,რომამრეკ-
ლავიზედაპირისქვედაკიდეიატაკიდან,არაუმეტეს1000
მმ-ითმაღლაუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: მისაწვდომი საცხოვრებელი ან საძინე-
ბელიერთეულისგარდა,სარკეებიარარისაუცილებე-
ლი,განთავსდესხელსაბანებისანდახლებისზევითთუ
სარკე,რომლისამრეკლავიზედაპირისქვედაკიდეია-

ტაკიდან, არაუმეტეს900მმ-ითმაღლაა,მდებარეობს
იმავეტუალეტშიანსააბაზანოოთახში.

603.4 ქურ თუ კის სა კი დე ბი და თა როე ბი.ქურთუკისსაკი-
დებიუნდამდებარეობდეს308ქვეთავშიგანსაზღვრული
მიწვდომის დიაპაზონიდან ერთ-ერთის საზღვრებში. თა-
როები იატაკიდან, არაუმცირეს 1000 მმ-ითდა, არაუმე-
ტეს,1200მმ-ითმაღლაუნდაგანთავსდეს.

603.5 სა ფე ნის გა მო საც ვლე ლი მა გი დე ბი. საფენის გამო-
საცვლელი მაგიდები უნდა შეესაბამებოდეს 309-ე და
902-ექვეთავებს.

603.6 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი.ელემენტებისსამართა-
ვებიხელსაწმენდიქაღალდისდისპენსერებსადა606ქვე-
თავისშესაბამისხელსაბანებისმომსახურეხელისსაშრო-
ბებზე,უნდაშეესაბამებოდეს603.6ცხრილს.

ქვე თა ვი 604  
უნი ტა ზე ბი და ტუა ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბი 

604.1 ზო გა დი.მისაწვდომიუნიტაზებიდატუალეტისნაკ-
ვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს604-ექვეთავს.ნაკვეთუ-
რები,სადაცწყალსადენსისტემასთანმიერთებულიაერთზე
მეტიმოწყობილობა,უნდაშეესაბამებოდეს603-ექვეთავს.
ეტლისთვისმისაწვდომინაკვეთურებიუნდაშეესაბამებო-
დეს604.9ქვეთავს. ამბულატორიისთვისმისაწვდომინაკ-
ვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს604.10ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი:  საჭიროების შემთხვევაში,  უნიტაზები
დატუალეტისნაკვეთურები,რომლებსაც,ძირითადად,
ბავშვებიიყენებენ,დასაშვებია,შეესაბამებოდეს604.11
ქვეთავს.

ცხრილი603.6მიწვდენისმაქსიმალურისიღრმედასიმაღლე

მიწვდომისმაქსიმალურისიღრმე 13მმ 50მმ 125მმ 150მმ 230მმ 280მმ
მიწვდომისმაქსიმალურისიმაღლე 1200მმ 1170მმ 1070მმ 1000მმ 900მმ 860მმ

სურათი604.2უნიტაზისმდებარეობა

((ა))მისაწვდომიუნიტაზები (ბ)ამბულატორიისთვისმისაწვდომიუნიტაზები
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604.2 მდე ბა რეო ბა.უნიტაზიუნდამდებარეობდესკედლის
ანტიხრის ერთ მხარეს ბოლო ნაწილში. უნიტაზის შუა-
ხაზი კედლის ანტიხრის მხრიდან, არაუმცირეს, 400 მმ-
შიდა,არაუმეტეს,450მმ-შიუნდამდებარეობდეს.604.9
ქვეთავში განსაზღვრულამბულატორიისთვის მისაწვდომ
ნაკვეთურებშიმდებარეუნიტაზებისშუახაზებიკედლისან
ტიხრისმხრიდან,არაუმცირეს,430მმ-შიდა,არაუმეტეს,
480მმ-შიუნდამდებარეობდეს.

604.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.

604.3.1 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სი გა ნე. გვერდითაკედ-
ლიდან პერპენდიკულარულად გაზომვისას უნიტაზის
გარშემოდატოვებულუნდა იქნას, არაუმცირეს, 1500
მმთავისუფალისივრცე.

604.3.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სიღ რმე.უკანა კედლი-
დანპერპენდიკულარულადგაზომვისასუნიტაზისგარ-
შემოდატოვებულიუნდაიქნას,არაუმცირეს,1400მმ
სიღრმისთავისუფალისივრცე.

604.3.3თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის გა და ფარ ვა.დასაშვებია,
უნიტაზისგარშემოაუცილებელითავისუფალისივრცე
ემთხვეოდესუნიტაზის, მასთანდაკავშირებული ხელ-
მოსაჭიდიძელების, ქაღალდისდისპენსერების, ჰიგიე-
ნურისაფენებისჩასაყრელების,ქურთუკისსაკიდების,
თაროების, მისაწვდომი სვლაგეზების, სხვა მოწყობი-
ლობებთანარსებულიიატაკისთავისუფალისივრცისა
დამოსატრიალებელისივრცისფართობებს.უნიტაზის
გარშემოთავისუფალსივრცეშიარუნდაარსებობდეს
სხვამოწყობილობებიანდაბრკოლებები.

14
00

1500 მინ

ამ ფართობზე არ დაიშვება 
სხვა მოწყობილობები

მი
ნ

სურათი604.3

უნიტაზისათვისგანკუთვნილითავისუფალი

სივრცისზომა

604.4 სი მაღ ლე.დასაჯდომისთავამდეგაზომვისას,უნი-
ტაზის დასაჯდომის სიმაღლე იატაკიდან უნდა იყოს,
არაუმცირეს, 430 მმდა, არაუმეტეს, 480 მმ.დასაჯდო-
მებიაწეულიმდგომარეობიდანმყისიერადარუნდავარ-
დებოდეს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. უნიტაზი რომელიც მომხმარებლის მიერ რეგული-
რებადია სიმაღლეში, ნებადართულია,თუ იგიუზ-
რუნველყოფს დასაჯდომისთვის სულ მცირე, ერთ
მარეგულირებელს ამ თავით გათვალისწინებული
სიმაღლისფარგლებში.

2. ერთი დამკავებლისთვის განკუთვნილ ტუალეტში
მდებარე უნიტაზი, რომელსაც მისადგომი კერძო
ოფისიდანაქვსდაარარისსაერთოანსაზოგადოებ-
რივიგამოყენების,სავალდებულოარარის,შეესა-
ბამებოდესამქვეთავს.



430 − 480

დასაჯდომის 
სიმაღლე 

შენიშვნა: ზომები ბავშვებისთვის იხილეთ სურ. 604.11.4

სურათი604.4

უნიტაზისდასაჯდომისსიმაღლე

604.5 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. უნიტაზებთან არსებული
ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა შეესაბამებოდეს 609-ე ქვე-
თავსდამოწყობილიუნდაიყოს604.5.1და604.5.2ქვეთა-
ვებისშესაბამისად.ხელმოსაჭიდიძელებიუნდამოეწყოს
უნიტაზისუკანდაგვერდითმდებარეკედლებზე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. ხელმოსაჭიდი ძელების მოწყობა საჭირო არ არის
ტუალეტის ოთახში, რომელიც ერთ დამკავებელს
ემსახურება, მისადგომი აქვს კერძო ოფისიდან და
არარისსაერთოანსაზოგადოებრივიგამოყენების,
თუ კედლებში მოწყობილია ხელმოსაჭიდი ძელე-
ბისჩასამაგრებელიბუდეისეთიგანლაგებით,რომ
604.5ქვეთავისშესაბამისიხელმოსაჭიდიძელების
მოწყობისსაშუალებასიძლევა.

2.წინასწარიდაკავებისანგამოსასწორებელდაწესე-
ბულებებში არ არის სავალდებულო ხელმოსაჭიდი
ძელების მოწყობა საცხოვრებელ ან გასაჩერებელ
საკნებში ან ოთახებში, სადაც სპეციალურად არაა
მოწყობილინაშვერებისუიციდისთავიდანაცილე-
ბისმიზნით.

604.5.1 და მაგ რე ბუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი გვერ დი-
თა კე დელ ზე.გვერდითაკედელზედამაგრებულიხელ-
მოსაჭიდი ძელები, უნდა მოიცავდეს თარაზულ ძელს
604.5.1.1 ქვეთავის შესაბამისად და შვეულ ხელმოსა-
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ჭიდძელს604.5.1.2ქვეთავისშესაბამისად.ძირითადად,
საბავშვოგამოყენებისუნიტაზთანარსებულიშვეული
ხელმოსაჭიდიძელიუნდაშეესაბამებოდეს609.4.2ქვე-
თავს.

604.5.1.1 თა რა ზუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. არაუმცი-
რეს1070მმსიგრძისთარაზულიხელმოსაჭიდიძელები
უნდამდებარეობდესუკანაკედლიდანარაუმეტეს300
მმ-დანდაგაგრძელდესუკანაკედლამდეარაუმცირეს
1370მმ-მდე.

604.5.1.2 და მაგ რე ბუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი.არაუმ-
ცირეს, 450 მმ სიგრძისშვეული ხელმოსაჭიდი ძელის
ქვედაპირიიატაკიდან990მმ-დან1040მმ-მდესიმაღ-
ლეზე უნდა მდებარეობდეს, ძელის შუახაზი კი უკანა
კედლიდან990მმ-დან-1040მმ-მდე.
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შენიშვნა: ბავშვების ზომებისთვის იხილეთ სურ. 609.4.2
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სურათი604.5.1

უნიტაზთანდამონტაჟებულიხელმოსაჭიდიძელი

გვერდითაკედელზე

604.5.2 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი უკა ნა კე დელ ზე.დამაგრე-
ბულიხელმოსაჭიდიძელები,უნდაიყოს

1.არაუმცირეს,900მმსიგრძის,

2. მდებარეობდეს არაუმეტეს 170 მმ-დან გვერდითა
კედლიდან,და

3.გრძელდებოდესარაუმცირეს1070მმ-ზეგვერდითა
კედლიდან.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.უკანა კედლისხელმოსაჭიდიძელისსიგრძედასაშ-
ვებია,იყოს,არაუმცირეს,600მმდამდებარეობდეს
უნიტაზის ცენტრში, სადაც კედლის ფართობი,

არაუმცირეს,900მმსიგრძისხელმოსაჭიდიძელის
მოწყობის შესაძლებლობას არ იძლევა უნიტაზის
გვერდითმდებარეკედლებისგამო.

2.სადაცადმინისტრაციულიორგანომოითხოვსჩარეც-
ხვის გაკონტროლების მიზნით ჩასარეცხი სარქვე-
ლისისეთადგილასდაყენებას,სადაცუკანაკედლის
ხელმოსაჭიდიძელიუნდაგანთავსდეს,დასაშვებია,
ესძელიგაიჭრასანტუალეტისთავისუფალიადგი-
ლისკენგადაიწიოს.

900  მინ

1070 მინ
170 მაქს
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სურათი604.5.2

ხელმოსაჭიდიძელიუნიტაზის

უკანმდებარეკედელზე

604.6 ჩა რეც ხვის მარ თვა. ჩარეცხვისსამართავებიუნდა
იყოს ხელით სამართავი ან ავტომატური. ხელით ასამუ-
შავებელიჩარეცხვისსამართავები309-ექვეთავისშესა-
ბამისიუნდაიყოს. ჩარეცხვისსამართავებიუნიტაზისიმ
მხარესუნდამდებარეობდეს,რომელიცგახსნილია.

გა მო ნაკ ლი სი: 604.10ქვეთავისშესაბამისიამბულატო-
რიისთვის მისადგომ ნაკვეთურებში ჩარეცხვის სამარ-
თავები დასაშვებია, მდებარეობდეს უნიტაზის ორივე
მხარეს.

604.7 დის პენ სე რე ბი. ტუალეტისქაღალდისდისპენსერები
უნდაშეესაბამებოდეს309.4და609.3ქვეთავებს.დისპენ-
სერებიარუნდაიყოსისეთიტიპის,რომელიცაკონტრო-
ლებს ქაღალდის მიწოდების ნორმას, ან ისეთი, რომ ქა-
ღალდისუწყვეტიმიწოდებისსაშუალებასარიძლეოდეს.

604.7.1  მდე ბა რეო ბა.თუდისპენსერიმდებარეობსხელმო-
საჭიდიძელისზემოთ,დისპენსერისჭრილიუნდამდება-
რეობდესუკანაკედლიდანარაუმცირეს600მმდაარაუ-
მეტეს 900 მმ მანძილზე. თუ დისპენსერი მდებარეობს
ხელმოსაჭიდი ძელის ქვემოთ დისპენსერი უნდა მდება-
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რეობდეს იატაკიდან არაუმცირეს 450 მმ და არაუმეტეს
1200მმ.სიმაღლეზე.

გა მო ნაკ ლი სი: ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერები,
რომლებიციტევს125მმდიამეტრისმქონეარაუმეტეს
ორტუალეტისქაღალდისრულონს,შეიძლებამდება-

რეობდესუნიტაზისკიდიდანდისპენსერისშუახაზამდე
არაუმცირეს180მმდაარაუმეტეს230მმ-ზე.დისპენ-
სერიუნდაგანთავსდესიატაკიდანარაუმცირეს380მმ
დაარაუმეტეს1200მმ.სიმაღლეზე.
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შენიშვნა: ზომები ბავშვებისთვის იხილეთ სურ. 604.11.7
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300 მაქს 
609.3. ქვეთავის
შესაბამისად

სურათი604.7.1(ა)

დისპენსერისჭრილისმდებარეობა-გამოშვერილი

დისპენსერიხელმოსაჭიდიძელისქვემოთ
სურათი604.7.1(ბ)

დისპენსერისჭრილისმდებარეობა-გამოშვერილი

დისპენსერიხელმოსაჭიდიძელისზემოთ

სურათი604.7.1(გ)

დისპენსერისჭრილისმდებარეობა

შეწეულიდისპენსერი
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 083

180 –
230 12

00

CL

მი
ნ

მი
ნ

სურათი604.7.1(დ)

დისპენსერისჭრილისმდებარეობა

დისპენსერიუნიტაზისწინ-გამონაკლისი

604.8 ქურ თუ კის სა კი დე ბი და თა როე ბი.ტუალეტისნაკვე-
თურებშიმდებარექურთუკისსაკიდებიუნდაგანთავსდეს
იატაკის ზედაპირიდან არაუმეტეს 1200 მმ. სიმაღლეზე.
თაროებიიატაკიდან,არაუმცირეს1000მმ-ითდა,არაუ-
მეტეს,1200მმ-ისსიმაღლეზეუნდაგანთავსდეს.

604.9 ეტ ლის თვის მი საწ ვდო მი ტუა ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბი. 

604.9.1 ზო გა დი. ეტლისთვის მისაწვდომი ტუალეტის
ნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს604.9ქვეთავს.

604.9.2 ზო მა. ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკ-
ვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს604.9.2.1,604.9.2.2ან
604.9.2.3ქვეთავებს,საჭიროებისდამიხედვით.

604.9.2.1 მი ნი მა ლუ რი ფარ თო ბი.ეტლისმისაწვდომი
ნაკვეთურის მინიმალური ფართობი სულ მცირე
1500 მმ. უნდა იყოს სიგანეში გვერდითი კედლის
მართობულად გაზომვისასდა, არაუმცირეს 1400 მმ
სიღრმის, კედელზე დაკიდებული უნიტაზების შემ-
თხვევაში,და,არაუმცირეს,1500მმსიღრმისიატაკზე
მდგარიუნიტაზებისთვისუკანაკედლიდან მართო-
ბულადგაზომვისას.

604.9.2.2 ბავ შვე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი ნაკ ვე თუ რე-
ბი.უმთავრესად,საბავშვოგამოყენების,ეტლისთვის
მისაწვდომი ტუალეტის  ნაკვეთურის    ფართობი
უნდა იყოს,  სულ მცირე 1500 მმ სიგანის გვერდი-
თი კედლიდან  მართობულად გაზომვისას და, სულ
მცირე1500მმსიღრმისკედელზედაკიდებულიდა
იატაკზე მდგარიუნიტაზებისთვის,უკანა კედლიდან
მართობულადგაზომვისას.

604.9.2.3 ეტ ლით მი საწვდომი ალ ტერ ნა ტიუ ლი ტუა-
ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბი. ეტლით მისაწვდომ ალტერ-
ნატიულ ტუალეტის ნაკვეთურებში, ნაკვეთურების
ფართობი უნდა იყოს, სულ მცირე 1500 მმ სიგანის
გვერდითიკედლიდანმართობულადგაზომვისასდა,
სულმცირე2150მმსიღრმისუკანაკედლიდანმარ-
თობულადგაზომვისას.

1500 მინ

14
00

 მ
ინ

სურათი604.9.2(ა)

ეტლისთვისმისწვდომიტუალეტისნაკვეთურები

კედელზედაკიდებულიუნიტაზი,

ზრდასრულებისთვის

1500 მინ

  მ
ინ

0051

სურათი604.9.2(ბ)

ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკვეთურები

იატაკზემდგარიუნიტაზი,ზრდასრულებისთვის-

კედელზედაკიდებული

დაბავშვებისათვისიატაკზემდგარიუნიტაზი
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15
00

 მ
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*

1400 მინ*

1500 მინ* იატაკზე მდგარი უნიტაზი - ზრდასრულები

კედელზე დაკიდებული უნიტაზი – ზრდასრულები

კედელზე დაკიდებული და იატაკზე 
მდგარი უნიტაზი- ბავშვები

ტუალეტის ნაკვეთურის კარი არ 
უნდა იღებოდეს ნაკვეთურის 
აუცილებელ მინიმალურ ფართობში.

* ტუალეტის ნაკვეთურების ზომა 604.9.2.1 და 604.9.2.2. ქვეთავების მიხედვით

1500 მინ 

21
50

 მ
ინ

სურათი604.9.2.3

ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკვეთურები

ეტლისმისაწვდომიალტერნატიულიტუალეტის

ნაკვეთურები

604.9.3 კა რი. ეტლისათვის მისაწვდომი ტუალეტის
ნაკვეთურისკარი,აგრეთვე,კარისკავეული,უნდაშეე-
საბამებოდეს404-ექვეთავს.კარითავისითუნდაიხუ-

რებოდეს.კარისორივემხარეს,საკეტთანახლოსგან-
თავსებული უნდა იყოს 404.2.6 ქვეთავის შესაბამისი
ჩამოსაწევი სახელური. ტუალეტის ნაკვეთურის კარი
არუნდა იღებოდეს ნაკვეთურის აუცილებელ მინიმა-
ლურფართობში.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. ნაკვეთურების გარეთ, როდესაც მიდგომა
ხორციელდება ტუალეტის ნაკვეთურის კარის სა-
კეტის მხრიდან, თავისუფალი სივრცე ნაკვეთურის
კარსამხარესადანებისმიერდაბრკოლებასშორის,
უნდაიყოს,სულმცირე,1070მმ.

2.ეტლისთვისმისაწვდომტუალეტისნაკვეთურისსაზ-
ღვრებში, კართან მანევრირებისთვის თავისუფა-
ლისივრცეარარისაუცილებელიშეესაბამებოდეს
404-ექვეთავს.

3. ეტლისთვის მისაწვდომ ალტერნატიულ ტუალე-
ტის ნაკვეთურებში კარი გაღებისას, დასაშვებია
იჭრებოდეს ნაკვეთურში, სადაც კართან, კედლის
საზღვრებში მოქცეული სივრცის მიღმა მოწყობი-
ლია 305-ე ქვეთავის შესაბამისი იატაკის თავისუ-
ფალისივრცე.

604.9.3.1 კა რის ღიო ბის მდე ბა რეო ბა ეტლისათვისმისად-
გომტუალეტისნაკვეთურებშიკარისგასაღებადყველაზე
მოშორებული კუთხე უნდა მდებარეობდეს წინა კედელ-
თანანტიხრიდანანგვერდითაკედლიდანანტიხრიდან
604.9.3.1ცხრილისშესაბამისად.

სურათი604.9.3(ა)

ეტლისთვისმისაწვდომინაკვეთურებისკარები

კარებირომლებიციღებაეტლითმისაწვდომტუალეტისნაკვეთურებში
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604.9.2.3. ქვეთავის მიხედვით
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სურათი604.9.3(ბ)

ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტის

ნაკვეთურებისკარები

გამონაკლისი3-ეტლისმისაწვდომიალტერნატიული

ტუალეტისნაკვეთურები

სურათი604.9.3.1(ა)

ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკვეთურების

კარებისგაღების

მდებარეობა-კარიიღებატიხრისწინაკედელზე.

სურათი604.9.3.1(ბ)

ეტლისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკვეთურებისკარისგაღებისმდებარეობა

კარიიღებატიხრისგვერდითაკედელზე.



72

თავი 6. წყალსადენი  ელემენტები და მოწყობილობები

კა რის  გა ღე ბის  მდე ბა რეო ბა გა ზო მი ლია ზო მე ბი

წინაკედელიანტიხარი

გვერდითაკედლიდანანტიხრიდანუნიტაზთან
ყველაზეახლოს 1400მმმინიმუმ

ან
გვერდითაკედლიდანანტიხრიდანუნიტაზიდან

ყველაზემოშორებით 100მმმაქსიმუმ

გვერდითაკედელიანტიხარი
კედელზედასაკიდებელიუნიტაზი

უკანაკედლიდან 1300მმმინიმუმ
ან

წინაკედლიდანანტიხრიდან 100მმმაქსიმუმ

გვერდითაკედელიანტიხარი
იატაკზემდგარიუნიტაზი

უკანაკედლიდან 1400მმმინიმუმ
ან

წინაკედლიდანანტიხრიდან 100მმმაქსიმუმ

604.9.4 მი საწვდომი.ეტლისმისაწვდომინაკვეთურები
ისეუნდაგანთავსდეს,რომუნიტაზთანმიდგომაშეეძ-
ლოთროგორცმემარჯვენეებს,ისემემარცხენეებს.

604.9.5 ფე ხის ფალანგისთვის საჭირო სივრცე.სივრცე
ეტლისათვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთურების-
თვის, რომლებიც ძირითადად, საბავშვო გამოყენები-
საა, უნდა შეესაბამებოდეს 604.9.5.2 ქვეთავს. ფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცე ეტლისათვის მისაწ-
ვდომისხვატუალეტისნაკვეთურებისთვისუნდაშეე-
საბამებოდეს604.9.5.1ქვეთავს.

200

300 მინ

სურათი604.9.5(ა)

ფეხისფალანგისსივრცე-სიმაღლე

სურათი604.9.5(ბ)

ფეხისფალანგისსივრცე-გეგმა

604.9.5.1 ფე ხის ფალანგისთვის საჭირო სივ რცე ეტ ლი-

სათ ვის მი საწ ვდო მი ტუა ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბის თვის. 
წინატიხარსდა,სულმცირე,ტიხრისიმერთგვერდს,
რომელიცგამოიყენებაეტლისათვისმისაწვდომიტუა-
ლეტის ნაკვეთურებისათვის, უნდა ჰქონდეს ფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცე, არაუმცირეს, 300 მმ
სიმაღლეზე,რომელიცგრძელდებანაკვეთურისტიხრის
გვერდითამხარისმიღმა200მმ ზე,ტიხრისსაყრდენი
ნაწილებისგამოკლებით.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. ფეხისფალანგისთვისსაჭიროსივრცეწინატიხარ-
თანსაჭიროარარისეტლისთვისმისაწვდომტუა-
ლეტისნაკვეთურში,რომლისსიღრმეც1600მმ -ზე
მეტიადარომელშიცდასაკიდებელიუნიტაზიაგან-
თავსებული,ან1700მმ -ზემეტიადაიატაკზემდგა-
რიუნიტაზიაგანთავსებული.

2.ფეხის ფალანგისთვის საჭირო სივრცე გვერდითა
ტიხართან საჭირო არ არის, თუ ნაკვეთური 1700
მმ -ზეგანიერია.წინატიხარიანტიხრისერთიმხა-
რე მაინცუმთავრესად, საბავშვო გამოყენების ეტ-
ლისათვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთურებ-
ში უნდა უზრუნველყოფდეს ფეხის ფალანგისთვის
საჭირო  სივრცეს, რომელიც უნდა მდებარეობდეს
იატაკიდან, არაუმცირეს, 300 მმ სიმაღლემდე და
უნდაგრძელდებოდესნაკვეთურისგვერდითამხრის
ტიხრისმხრისმიღმა200მმ -ზე,ტიხრისსაყრდენი
ნაწილებისგამოკლებით.

604.9.5.2  სა ბავ შვო გა მო ყე ნე ბის ეტ ლი სათ ვის მი საწ-
ვდო მი ტუა ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბის ფე ხის ფალანგისთვის 
საჭირო სივ რცე. წინა ტიხარს და, სულ მცირე, ტიხ-
რის იმ ერთ გვერდს, რომელიც გამოიყენება ძირითა-
დად, საბავშვოგამოყენების ეტლისათვის მისაწვდომი
ტუალეტისნაკვეთურებისათვის,უნდაჰქონდესფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცე, იატაკიდან არაუმცი-
რეს, 300 მმ სიმაღლეზე, რომელიც გრძელდება ტიხ-
რის ეტლისთვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთუ რის
გვერდითა მხარის ტიხრის მიღმა 200 მმ -ზე, ტიხრის
საყრდენინაწილებისგამოკლებით.

200

200

ცხრილი604.9.3.1.კარისგაღებისმდებარეობა



73

თავი 6. წყალსადენი  ელემენ ტები და მოწყობილობები

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.  ფეხის ფალანგისთვის განკუთვნილი სივრცე წინა
ტიხართანსაჭიროარარისთუნაკვეთურისსიღრმე
1700მმ-ზემეტია.

2.ფეხისფალანგისთვისგანკუთვნილისივრცეგვერდითა
ტიხართანსაჭიროარარისთუნაკვეთურისსიგანე
1700მმ-ზემეტია.

604.9.6 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი.  ხელმოსაჭიდიძელები
უნდაშეესაბამებოდეს609-ექვეთავს.გვერდითაკედ-
ლის ხელმოსაჭიდი ძელები, რომლებიც შეესაბამება
604.5.1ქვეთავს,უნდამდებარეობდესუნიტაზთანყვე-
ლაზეახლოსმდებარეკედელზე,ასევეუკანაკედელზე
უნდაგანთავსდეს604.5.2ქვეთავისშესაბამისიხელმო-
საჭიდიძელები.

604.10 ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ნაკვეთურები.

604.10.1 ზოგადი. ამბულატორიისთვის მისაწვდომი
ნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს604.10ქვეთავს.

CL
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430 − 480
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604.2. ქვეთავი

სურათი604.10.1

ამბულატორიისნაკვეთური.

604.10.2 ზომა. ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ნაკ-
ვეთურების ზომებიუნდაიყოსსულმცირე  1500მმ
სიღრმისდაარაუმცირეს900მმ დაარაუმეტეს950
მმსიგანის.

604.10.3 კარები. ამბულატორიისთვის მისაწვდო-
მი ტუალეტის ნაკვეთურის კარები, კარის კავეულის
ჩათვლით,უნდაშეესაბამებოდეს404 -ექვეთავს.კარი
თავისითუნდაიხურებოდეს.კარისორივემხარეს,სა-
კეტთანახლოსგანთავსებულიუნდაიყოს404.2.6ქვე-
თავის შესაბამისი ჩამოსაწევი სახელური. ტუალეტის
ნაკვეთურის კარები არ უნდა იღებოდეს ნაკვეთურის

აუცილებელმინიმალურსივრცეში.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.ამბულატორიისთვისმისაწვდომიტუალეტისნაკვე-
თურისგარეთ,სადაცმისაწვდომინაკვეთურისკა-
რისსაკეტისმხარესაა,თავისუფალისივრცენაკვე-
თურისკარისმხარესადანებისმიერდაბრკოლებას
შორისუნდაიყოს,არაუმცირეს1070მმ.

2. ამბულატორიისთვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკ-
ვეთურშიკართანმანევრირებისთვისგანკუთვნილი
თავისუფალისივრცეარარისაუცილებელიშეესა-
ბამებოდეს404-ექვეთავს.

604.10.4 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. ხელმოსაჭიდიძელები
უნდაშეესაბამებოდეს609-ექვეთავს.გვერდითაკედ-
ლისხელმოსაჭიდიძელები,რომლებიც604.5.1ქვეთა-
ვისშესაბამისიუნდაიყოს,ნაკვეთურისორივემხარეს
უნდაგანთავსდეს.

604.11 საბავშვო უნიტაზები და ტუალეტის ნაკვეთურები.

604.11.1 ზოგადი.უნიტაზები,ეტლისთვისდაამბულა-
ტორიისთვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთურები,
უმთავრესად ბავშვებისათვის, უნდა შეესაბამებოდეს
604.11ქვეთავს.

604.11.2 მდე ბა რეო ბა. უნიტაზი უნდა მდებარეობდეს
კედელთანანტიხართანბოლოშიდაერთმხარეს.უნი-
ტაზისშუახაზიგვერდითაკედლიდანანტიხრიდანუნ-
დაიყოს, არაუმცირეს,300მმდა, არაუმეტეს,450მმ 
მანძილით 604.10 ქვეთავში განსაზღვრული ამბულა-
ტორიისთვის მისაწვდომი ტუალეტის ნაკვეთურებში
უნიტაზი უნდა მდებარეობდეს ისე, როგორც განსაზ-
ღვრულია604.2ქვეთავში.

300 − 450

CL

სურათი604.11.2

საბავშვოუნიტაზისმდებარეობა

604.11.3 თა ვი სუ ფა ლი სივრცე.უნიტაზისგარშემოუნ-
დაიყოს604.3ქვეთავისშესაბამისითავისუფალისივ-
რცე.

604.11.4 სი მაღ ლე.უნიტაზისდასაჯდომისსიმაღლეუნ-
დაიყოს, არაუმცირეს, 280მმდა, არაუმეტეს,430მმ
იატაკიდან, როდესაც იზომება დასაჯდომის თავიდან.
დასაჯდომებიაწეულიმდგომარეობიდანმყისიერადარ
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უნდავარდებოდეს.

− 034082

დასაჯდომი 

შენიშვნა:  ზომები ზრდასრულებისთვის იხილეთ სურ. 604.4

სურათი604.11.4

საბავშვოუნიტაზისსიმაღლე

604.11.5 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. უნიტაზებთანგანთავ-
სებული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა შეესაბამებოდეს
604.5ქვეთავს.

604.11.6 ჩა სა რეც ხის მართვა.ჩასარეცხებიუნდაიმარ-
თებოდეს ხელით ან ავტომატურად. ხელით სამართა-
ვიჩასარეცხებიუნდაშეესაბამებოდეს309.2და309.4
ქვეთავსდამოწყობილიუნდაიყოსიატაკიდან,არაუ-
მეტეს, 900 მმ სიმაღლეზე. ჩასარეცხის სამართავები
უნიტაზისავზისღიამხარესუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი:  604.10 ქვეთავის შესაბამის ამბულა-
ტორიისთვის მისაწვდომ ნაკვეთურებში ჩასარეცხის
სამართავები დასაშვებია, მდებარეობდეს უნიტაზის
ორივემხარეს.

604.11.7 დის პენ სე რე ბი. ტუალეტისქაღალდისდისპენ-
სერებიუნდაშეესაბამებოდეს309.4ქვეთავს.დისპენ-
სერები არ უნდა იყოს ისეთი ტიპის, რომელიც აკონ-
ტროლებსქაღალდისნორმას,ანისეთი,რომქაღალდის
უწყვეტიმიწოდებისსაშუალებასარიძლეოდეს.

604.11.7.1 მდებარეობა. ქაღალდის დისპენსერების
ჭრილიუნდამდებარეობდესუკანაკედლიდანარაუმ-
ცირეს600მმდაარაუმეტეს1070მმმანძილზე.ქა-
ღალდისდისპენსერებისჭრილიუნდამდებარეობდეს
იატაკიდანარაუმცირეს350მმდაარაუმეტეს480მმ
სიმაღლეზე.

გა მო ნაკ ლი სი: ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერები,
რომლებიციტევს125მმდიამეტრისმქონეარაუმე-
ტეს ორ ტუალეტის ქაღალდის რულონს, შეიძლება
მდებარეობდესუნიტაზისკიდიდანდისპენსერისშუა
ხაზამდეარაუმცირეს180მმდაარაუმეტეს230მმ-
ზე.დისპენსერიუნდაგანთავსდესიატაკიდანარაუმ-
ცირეს350მმდაარაუმეტეს480მმ.სიმაღლეზე.
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შენიშვნა:  ზომები ზრდასრულებისთვის იხილეთ სურ. 604.7

სურათი604.11.7(ა)

საბავშვოდისპენსერისჭრილი-მდებარეობა
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სურათი604.11.7(ბ)

საბავშვოდისპენსერისჭრილი-გამონაკლისი

604.11.8 ტუა ლე ტის ნაკ ვე თუ რე ბი.ეტლისათვისდაამ-
ბულატორიისათვის მისაწვდომიტუალეტის ნაკვეთუ-
რებიუნდაშეესაბამებოდეს604.9და604.10ქვეთავებს,
საჭიროებისდამიხედვით.

ქვე თა ვი 605  
პი სუა რე ბი 

605.1 ზო გა დი.  პისუარები უნდა შეესაბამებოდეს 605-ე
ქვეთავს.

605.2 სი მაღ ლე და სიღ რმე.პისუარებიუნდაიყოსდასად-
გამიანკედელზედასაკიდებელიდამათირკალიიატაკი-
დან,არაუმეტეს,430მმსიმაღლეზეუნდამდებარეობდეს.
პისუარებიუნდაიყოსარაუმცირეს350მმსიღრმეში.სიღ-
რმეუნდა გაიზომოს პისუარისრკალის გარედან კედლის
დასრულებულზედაპირამდე.
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350 მინ

მაქს430

სურათი605.2(ა)

პისუარისსიმაღლედასიღრმე

კედელზედასაკიდებელიტიპის

350 მინ

სურათი605.2(ბ)

პისუარისსიმაღლედასიღრმე

დასადგამიტიპის

605.3 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.უნდამოეწყოსიატა-
კის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც მისადგომი ექნება
წინიდან.

605.4 ჩა სა რეც ხის სა მარ თა ვე ბი.ჩასარეცხიუნდაიმართე-
ბოდეს ხელით ან ავტომატურად. ჩასარეცხის ხელით სა-
მართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

ქვე თა ვი 606  
ხელ სა ბა ნე ბი და ნი ჟა რე ბი 

606.1 ზო გა დი. ხელსაბანებიდანიჟარებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს606ქვეთავს.

606.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.უნდამოეწყოს300.3
ქვეთავის შესაბამისი იატაკისთავისუფალი სივრცე,რო-
მელსაცმისადგომიექნებაწინიდან.დატოვებულუნდაიქ-
ნასსივრცემუხლისსიმაღლემდედაფეხისფალანგისთვის,

306-ექვეთავისშესაბამისად.გადავსებისსაწინააღმდეგო
მილიარუნდაიქნასგათვალისწინებულიმუხლისსიმაღ-
ლემდედაფეხისფალანგისთვისარეალისგანსაზღვრისას.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. პარალელური მისაწვდომი დასაშვებია სამზარეუ-
ლოსნიჟარასთანსივრცეში,სადაცსაჭმლისმოსამ-
ზადებელი ზედაპირი ან სტანდარტული ქურა არ
მდებარეობს.

2.მუხლამდე სიმაღლისა და ფეხის ფალანგისთვის
საჭიროსივრცისთვისგანსაზღვრულიმოთხოვნები
არ ეხება ხელსაბანს, რომელიც მდებარეობს ერთი
დამკავებლისთვისგანკუთვნილტუალეტსადასაა-
ბაზანოში,რომელსაც მისაწვდომი მხოლოდკერძო
ოფისისმხრიდანაქვსდაარააგანკუთვნილისაერ-
თოანსაზოგადოებრივიგამოყენებისთვის.

3. იატაკიდან,არაუმცირეს,600მმმუხლამდესივრცე
დასაშვებია დატოვებულ იქნას ხელსაბანებთან და
ნიჟარებთან, რომელთაც, უმთავრესად, 6-დან 12
წლამდე ბავშვები იყენებენ, თუ რკალის ზედა ნა-
წილისსიმაღლეანდახლისზედაპირი,არაუმეტეს,
780მმ-ია.

4.იატაკისთავისუფალისივრცე, სადაცმოწყობილია
პარალელური მისაწვდომი, დასაშვებია ხელსაბა-
ნებთანდანიჟარებთან,რომელთაც,უმთავრესად,5
წლისდანაკლებიასაკისბავშვებიიყენებენ.

5. მუხლამდე სიმაღლესა და ფეხის ფალანგისთვის
საჭიროსივრცესთანდაკავშირებულიმოთხოვნები
არეხებამწკრივშიგანლაგებულინიჟარებისერთზე
მეტნიჟარას.

6.პარალელურიმისაწვდომიდასაშვებიაბარისდახ-
ლთან.

606.3 სი მაღ ლე. ხელსაბანებისა და ნიჟარების წინა მხა-
რეიატაკიდან,არაუმეტეს,860მმსიმაღლეზეუნდაიყოს
რკალისანდახლისზედაპირისყველაზემაღალწერტილ-
შიგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: ხელსაბანი,რომელიცმდებარეობსერთი
დამკავებლისთვისგანკუთვნილტუალეტსადასააბაზა-
ნოში,რომელსაცმისაწვდომიმხოლოდკერძოოფისის
მხრიდანაქვსდაარააგანკუთვნილისაერთოანსაზო-
გადოებრივიგამოყენებისთვის,სავალდებულოარარის
შეესაბამებოდეს606.3-ექვეთავს.
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სურათი606.3

ხელსაბანებისადანიჟარებისსიმაღლე

606,5 ონ კა ნე ბი.  ონკანები უნდა შეესაბამებოდეს 309-
ე ქვეთავს. ხელით სამართავი, წყლის მოდინებისდროის
განმსაზღვრავიონკანებიღიამდგომარეობაშიუნდადარ-
ჩეს,არაუმცირეს,10წამისგანმავლობაში.

გა მო ნაკ ლი სი:  ავტომატურიონკანები არარის აუცი-
ლებელი, რომ შეესაბამებოდეს 309-ე ქვეთავს, რომე-
ლიცადგენს,რომმიწვდომისსიღრმეონკანისგასააქ-
ტიურებლადდამიწვდომისსიღრმეწყლისმოდინების-
თვისარისარაუმეტეს280მმ.

606.5 ხელ სა ბა ნე ბი მიწ ვდო მის გაზ რდი ლი დია პა ზო ნით.
სადაც ხელსაბანებთან საჭიროა მიწვდომის გაზრდილი
დიაპაზონი,ონკანებიდასაპნისდისპენსერებისსამართა-
ვებისმიწვდომისსიღრმე,არაუმეტეს,280მმუნდაიყოს.
წყლისადასაპნისსადინართანმიწვდომისსიღრმეუნდა
იყოს,არაუმეტეს,280მმ.ხელსაბანებიიატაკიდანარაუ-
მეტეს860მმსიმაღლეზეუნდაიყოს,რკალისანდახლის
ზედაპირისყველაზემაღალწერტილშიგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. მიწვდომის გაზრდილიდიაპაზონის მქონეონკანები
არმოითხოვებახელსაბანებთან,რომლებიცაღჭურ-
ვილიაავტომატურიონკანებით,სადაცონკანისასა-
მუშავებლადმიწვდომისსიღრმედაწყლისსადინა-
რისსიღრმეარისარაუმეტეს280მმ.

2. საპნის დისპენსერის მიწვდომის გაზრდილი დიაპა-
ზონებიარარისმოთხოვნილიხელსაბანებზე,სადაც
ავტომატურიდისპენსერებიადამიწვდომისსიღრმე
საპნისდისპენსერისასამუშავებლადდასაპნისათ-
ვის განკუთვნილი სადინარის მიწვდომის სიღრმე
არისარაუმეტეს280მმ.

606.6 დაუც ვე ლი მი ლე ბი და ზე და პი რე ბი.წყლისადაწყა-
ლარინების მილები ხელსაბანებისა და ნიჟარების ქვეშ
იზოლირებულიუნდაიყოსანსხვაგვარადუნდაიყოსდა-
ცულიშეხებისგან. ხელსაბანებისადანიჟარებისქვეშარ
უნდაიყოსბასრიანფხაჭნიაზედაპირები.

ქვე თა ვი 607  
აბა ზა ნე ბი 

607.1 ზო გა დი. აბაზანებიუნდაშეესაბამებოდეს607-ექვე-
თავს.

607.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.აბაზანებისწინმთელსიგრძე-
ზედატოვებულუნდაიქნას,არაუმცირეს,760მმსიღრმის
თავისუფალი სივრცე. სადაც აბაზანის ბოლოში მდება-
რეობს მუდმივი დასაჯდომი, თავისუფალი სივრცე უნდა
გაგრძელდესაბაზანისთავისბოლოსთანმდებარეკედლის
მიღმა,არაუმცირეს,300მმ-ზე.
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თავისუფალისივრცეთავისბოლოსთანმდებარე

დასაჯდომებისმქონეაბაზანებისთვის

607.3 და საჯ დო მი. აბაზანისთავისბოლოშიუზრუნველყო-
ფილიუნდაიყოსმუდმივადმდებარეანდროებითიდასაჯ-
დომი.დასაჯდომებიუნდაშეესაბამებოდეს610-ექვეთავს.

607.4 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. ხელმოსაჭიდი ძელები უნ-
დაშეესაბამებოდეს609-ექვეთავსდაუნდაგანთავსდეს
607.4.1ან607.4.2ქვეთავებისშესაბამისად.
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გა მო ნაკ ლი სი:  ხელმოსაჭიდი ძელების მოწყობა საჭი-
როარარისაბაზანებთან,რომლებიცერთდამკავებელს
ემსახურებადამხოლოდერთიმისაწვდომიაქვსკერძო
ოფისისმხრიდანდაარარისგანკუთვნილისაერთოან
საზოგადოებრივიგამოყენებისთვის,თუკედლებშიჩად-
გმულია ხელმოსაჭიდი ძელების ჩასამაგრებელი ბუდე
ისეთიგანლაგებით,რომშესაძლებელია607.4ქვეთავის
შესაბამისიხელმოსაჭიდიძელებისმოწყობა.

607.4.1 აბა ზა ნე ბი მუდ მი ვი და საჯ დო მე ბით. მუდმივდა-
საჯდომიანაბაზანებთანუნდამოეწყოს607.4.1ქვეთავის
შესაბამისიხელმოსაჭიდიძელები.

607.4.1.1 უკა ნა კე დე ლი. უკანა კედელზე უნდა გან-
თავსდეს ორი თარაზული ხელმოსაჭიდი ძელი, ერ-
თი609.4ქვეთავისშესაბამისი,მეორეკი200მმ-ზე
არაუმცირესდა250მმ-ზეარაუმეტესაბაზანისრკა-
ლის ზემოთ. თითოეული ხელმოსაჭიდი ძელი უნდა
მდებარეობდესთავის ბოლოში მდებარე კედლიდან,
არაუმეტეს,380მმ-ზედასაკონტროლობოლოსთან
მდებარე კედლიდანუნდა გრძელდებოდეს, არაუმე-
ტეს,300მმ-ზე.

607.4.1.2 საკონტროლო ბოლოსთან მდებარე კედელი.
საკონტროლობოლოსთანმდებარეკედელზეგანთავ-
სებულიხელმოსაჭიდიძელებიუნდაშეესაბამებოდეს
607.4.1.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: შესაბამისიზომებისადამდებარეო-
ბისL-ისფორმისუწყვეტიხელმოსაჭიდიძელიდა-
საშვებია,ასრულებდესცალკეულიშვეულიდათა-
რაზულიხელმოსაჭიდიძელებისფუნქციას.

607.4.1.2.1 თა რა ზუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლი. არაუმ-
ცირეს,600მმსიგრძისთარაზულიხელმოსაჭდიძე-

ლიუნდამოეწყოსსაკონტროლობოლოსთანმდე-
ბარეკედელზეაბაზანისწინაკიდესთანახლოსდა
გაგრძელდეს აბაზანის შიდა კუთხის მიმართულე-
ბით.

607.4.1.2.2 შვეუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი.
არაუმცირეს,450მმსიგრძისშვეულიხელმო-
საჭიდიძელიუნდაგანთავსდესსაკონტროლო
ბოლოსთან მდებარე კედელზე, არაუმცირეს,
75მმ-დან,არაუმეტეს,150მმ-მდეთარაზული
ხელმოსაჭიდი ძელის ზემოთ და, არაუმეტეს,
აბაზანისწინაკიდიდან100მმ-ზე.

607.4.2 აბა ზა ნა ში ჩა სა დე ბი და საჯ დო მე ბი.  ჩასადები
დასაჯდომების მქონე აბაზანებთან უნდა განთავსდეს
607.4.2ქვეთავისშესაბამისიხელმოსაჭიდიძელები.

607.4.2.1 თავის უკა ნა კე დე ლი.ორითარაზულიხელ-
მოსაჭიდი ძელი უნდა განთავსდეს უკანა კედელზე,
ერთი უნდა შეესაბამებოდეს 609.4 ქვეთავს, მეორე
კიუნდა განთავსდეს აბაზანისრკალიდან არაუმცი-
რეს200მმ-ითდაარაუმეტეს250მმ-ითმაღლა.თი-
თოეული ხელმოსაჭიდი ძელის  სიგრძე სულ მცირე
600მმუნდაიყოს,უნდამდებარეობდესთავის ბო-
ლოსთანარსებულიკედლიდან,არაუმეტეს,600მმ-
ზედაუნდაგრძელდებოდესსაკონტროლობოლოს-
თანმდებარეკედლიდან300მმ-ზე.

607.4.2.2 სა კონ ტრო ლო კე დე ლი. საკონტროლოკედ-
ლის ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა შეესაბამებოდეს
607.4.1.2ქვეთავს.

607.4.2.3 თა ვის უკან  მდე ბა რე კე დე ლი.არაუმცირეს,
300მმსიგრძისთარაზულიძელიუნდაგანთავსდეს
თავის უკან მდებარე კედელთან აბაზანის წინა კი-
დესთან.
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607.5 მა რე გუ ლი რებ ლე ბი. მარეგულირებლები, წყალა-
რინის მარეგულირებლების გარდა, უნდა განთავსდეს
საკონტროლო კედელზე, აბაზანის რკალსა და ხელმოსა-
ჭიდძელსშორისდააბაზანისკიდესადააბაზანისსიგანის
შუახაზს შორის. მარეგულირებლები უნდა შეესაბამებო-
დეს309.4ქვეთავს.

CL

საკონტროლო
კედელი

სურათი607.5

აბაზანისმარეგულირებლებისმდებარეობა

607.6 ხე ლით სა მარ თა ვი შხა პი.უნდაგანთავსდეს,არაუმ-
ცირეს,1500მმსიგრძისშლანგისმქონეხელითსამართავი

შხაპი,რომელიცშეიძლებაგამოყენებულიქნესროგორც
ფიქსირებული შხაპი, ასევე, როგორც ხელით სამართავი
შხაპი.ხელითსამართავშხაპსუნდაჰქონდესნაკადისმა-
რეგულირებელი.სადაცგანთავსებულია,ხელითსამართა-
ვიშხაპისსიმაღლისმარეგულირებელი,რომელიცშვეულ
ძელზეამოთავსებული,უნდამოეწყოსიმგვარად,რომხე-
ლიარშეუშალოსხელმოსაჭიდიძელებისგამოყენებას.

607.7 აბა ზა ნე ბის შე მომ საზ ღვრა ვე ბი.აბაზანებისშემომსაზ-
ღვრავებიხელსარუნდაუშლიდესსამართავებს,ონკანებს
დასაშხეფსანეტლიდანაბაზანისსკამზეანაბაზანაშიგა-
დაჯდომას. აბაზანებისშემომსაზღვრავებსარუნდაჰქონ-
დესაბაზანისრკალზემოწყობილინაშვერები.

607.8 წყლის ტემ პე რა ტუ რა. აბაზანებშიუნდამიეწოდებო-
დეს,არაუმეტეს,49°Cტემპერატურისწყალი.

ქვე თა ვი 608  
საშ ხა პის ნაკ ვე თუ რე ბი 

608.1 ზო გა დი.საშხაპისნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებო-
დეს608-ექვეთავს.

608.2 ზო მა, თავისუფალი სივრცეები და დასაჯდომები. 
საშხაპისნაკვეთურებისზომები,თავისუფალისივრცეები
დადასაჯდომებიუნდაშეესაბამებოდეს608.2ქვეთავს.
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608.2.1 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი საშ ხა პის არ მქო ნე ნაკ-
ვე თუ რე ბი. ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე
ნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს608.2.1ქვეთავს.

608.2.1.1 ზო მა.გადასაჯდომისაშხაპენაკვეთურების
შიდათავისუფალიზომებიუნდაიყოს900მმსიგა-
ნეში და 900 მმ სიღრმეში საპირისპირო მხარეების
შუაწერტილებთანგაზომვისას.შესასვლელისსიგანე
უნდაიყოსსულმცირე900მმ.

900 მინ

 900 მინ
შესასვლელი

 9
00
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CL

CL CL

შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი 
საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან
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სურათი608.2.1.1

ეტლისშესაგორებელისაშხაპისარმქონე

ნაკვეთურისზომა

608.2.1.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.

608.2.1.2.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა-
ლე ბე ბი.ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალე-
ბებშიუზრუნველყოფილიუნდაიყოსარაუმცირეს
1300მმსიგრძისდა900მმსიღრმისთავისუფალი
სივრცე ნაკვეთურის გახსნილი მხარის მომიჯნა-
ვედ,იატაკისთავისუფალისივრცისსიგრძეუნდა
გაიზომოს საკონტროლო კედლის მართობულად
ან100მმ-დანსაკონტროლოკედლისუკან.
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ეტლისშესაგორებელისაშხაპისარმქონენაკვეთურის

თავისუფალისივრცე.ახალიშენობები-ვარიანტი1

608.2.1.2.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა-
შუა ლე ბე ბი.არსებულშენობებსადამისაწვდომსა-
შუალებებშიუზრუნველყოფილიუნდაიყოსარაუმ-
ცირეს1200მმსიგრძისთავისუფალისივრცე,რომე-
ლიცუნდაგაიზომოსსაკონტროლოკედლისმართო-
ბულადდაარაუმცირეს900მმსიღრმისთავისუფალი
სივრცენაკვეთურისგახსნილიმხარისმომიჯნავედ.
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ეტლისშესაგორებელისაშხაპისარმქონენაკვეთუ-

რისთავისუფალისივრცე

ახალიშენობები-ვარიანტი2
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სურათი608.2.1.2(გ)

ეტლისშესაგორებელისაშხაპისარმქონენაკვეთურის

თავისუფალისივრცეარსებულიშენობები

608.2.1.3 და საჯ დო მე ბი. 610-ე ქვეთავის შესაბამი-
სიასაკეციანუძრავადდამაგრებულიდასაჯდომები
უნდა მოეწყოს საკონტროლოკედლის საპირისპირო
კედელზე.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაჯდომის განთავსება აუცილებე-
ლიარარის,თუსაშხაპეერთდამკავებელსემსახუ-
რება,მისაწვდომიმხოლოდკერძოოფისისმხრიდან
აქვსდაარარისგანკუთვნილისაერთომოხმარების
ან საზოგადოებრივი გამოყენებისთვის,თუ კედლებ-
შიხელმოსაჭიდიძელებისჩასამაგრებელიბუდეისეა
განთავსებულიდაისეთიმდებარეობააქვს,რომშე-
საძლებელიასაშხაპისდასაჯდომისმოწყობა.
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608.2.2 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი სტან დარ ტუ ლი საშ ხა-
პის ნაკ ვე თუ რე ბი. ეტლის შესაგორებელი სტანდარ-
ტულისაშხაპისნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებოდეს
608.2.2ქვეთავს.

608.2.2.1 ზო მა.ეტლისშესაგორებელისტანდარ-
ტულისაშხაპისნაკვეთურებისშიგათავისუფალი
ზომებიუნდაიყოს,არაუმცირეს,1500მმსიგანის
და, არაუმცირეს, 760 მმ სიღრმის, საპირისპირო
მხარეებისშუაწერტილებთანგაზომვისას.შესას-
ვლელიუნდაიყოს,არაუმცირეს,1500მმსიგანის.
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საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

სურათი608.2.2.1

სტანდარტულიშესაგორებელიტიპისსაშხაპე

ნაკვეთურისზომა

608.2.2.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უზრუნველყოფი-
ლიუნდა იყოს, არაუმცირეს, 1500 მმ სიგრძისა და,
არაუმცირეს, 760 მმ სიღრმის თავისუფალი სივრცე
საშხაპისნაკვეთურისგახსნილიმხარის1500მმსი-
განისმომიჯნავედ.

გა მო ნაკ ლი სი: თავისუფალი სივრცის  ბოლოსთან
დასაშვებია606-ექვეთავისშესაბამისიხელსაბანის
განთავსებადასაჯდომისმოპირდაპირედ.
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საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

606-ე ქვეთავის
შესაბამისი
ხელსაბანი
დასაშვებია

სურათი608.2.2.2

სტანდარტულიშესაგორებელიტიპისსაშხაპე

ნაკვეთურისთავისუფალისივრცე

608.2.2.3 და საჯ დო მე ბი. 610-ე ქვეთავის შესაბამისი
ასაკეციდასაჯდომებიუნდამოეწყოსუკანაკედელ-
ზე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. დასაჯდომის განთავსება აუცილებელი არ არის,
თუ საშხაპე ერთ დამკავებელს ემსახურება, მი-
საწვდომიმხოლოდკერძოოფისისმხრიდანაქვს
დაარარისგანკუთვნილისაერთომოხმარებისან
საზოგადოებრივიგამოყენებისთვის,თუკედლებში
ხელმოსაჭიდიძელებისჩასამაგრებელიბუდეისეა
განთავსებულიდა ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ
შესაძლებელიასაშხაპისდასაჯდომისმოწყობა.

2.უძრავად დამაგრებულიდასაჯდომი ნებადართუ-
ლია,სადაცდასაჯდომიარფარავს608.2.2.1ქვე-
თავით გათვალისწინებულ მინიმალურ თავისუ-
ფალზომებს.

608.2.3 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი ალ ტერ ნა ტიუ ლი საშ-
ხა პის ნაკ ვე თუ რე ბი.ეტლისშესაგორებელიალტერ-
ნატიულისაშხაპისნაკვეთურებიუნდაშეესაბამებო-
დეს608.2.3ქვეთავს.

608.2.3.1 ზო მა.თავისუფალიშიგაზომებიუნდაიყოს,
არაუმცირეს,1500მმსიგანისდა900მმსიღრმისსა-
პირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან გაზომვი-
სას. ნაკვეთურის ერთ ბოლოსთან 1500 მმ სიგანეზე
უნდამოეწყოს,არაუმცირეს,900მმსიგანისშესას-
ვლელი.არაუმცირეს,600მმდა,არაუმეტეს,900მმ
სიგრძისდასაჯდომისკედელიუნდაგანთავსდესნაკ-
ვეთურშიშესასვლელისმხარეს.
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CL

ჩამოსაჯდომი კედელი 

გვერდითი
კედელიგვერდითი

კედელი

უკანა კედელი

შენიშვნა: შიდა მოპირკეთებული გაბარიტები, გაზომილი 
საპირისპირო მხარეების შუაწერტილებთან

სურათი608.2.3.1

ეტლისშესაგორებელიალტერნატიულიტიპის

საშხაპენაკვეთურებისზომა

608.2.3.2  დასაჯდომი. 610-ექვეთავისშესაბამი-
სიდასაჯდომებიუნდაგანთავსდესუკანაკედლის
მოპირდაპირედჩამოსაჯდომკედელზე.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაჯდომის განთავსება აუცი-
ლებელი არ არის, თუ საშხაპე ერთ დამკავე-
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450

100 მაქს

უკანა 
კედელი

ჩამოსაჯდომი
კედელი

საკონტროლო
კედელი

ბელსემსახურება,მისაწვდომიმხოლოდკერძო
ოფისისმხრიდანაქვსდაარარისგანკუთვნი-
ლი საერთო მოხმარების ან საზოგადოებრივი
გამოყენებისთვის,თუკედლებშიხელმოსაჭიდი
ძელებისჩასამაგრებელიბუდეისეაგანთავსე-
ბულიდაისეთიმდებარეობააქვს,რომშესაძ-
ლებელიასაშხაპისდასაჯდომისმოწყობა.

608.3 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. ხელმოსაჭიდი ძელები უნ-
დაშეესაბამებოდეს609-ექვეთავსდაუნდაგანთავსდეს
608.3 ქვეთავის შესაბამისად. სადაც რამდენიმე ხელმო-
საჭიდი ძელია გამოყენებული, აუცილებელი თარაზული
ხელმოსაჭიდიძელებიუნდაგანთავსდესიატაკიდანერთსა
დაიმავესიმაღლეზე.

გა მო ნაკ ლი სი: ხელმოსაჭიდიძელებისმოწყობასაჭიროარ
არისსაშხაპეში,რომელიცერთდამკავებელსემსახურება,
მისაწვდომიაქვსკერძოოფისიდანდაარარისსაერთოან
საზოგადოებრივი გამოყენების,თუ კედლებშიდატანებუ-
ლია ხელმოსაჭიდი ძელების ჩასამაგრებელი ბუდე ისეთი
განლაგებით,რომ608.3ქვეთავისშესაბამისიხელმოსაჭი-

დიძელებისმოწყობისსაშუალებასიძლევა.

608.3.1 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი საშ ხა პის არ მქო ნე ნაკ ვე თუ-
რე ბი.ეტლისშესაგორებელისაშხაპისარმქონეხელმოსა-
ჭიდიძელებიუნდაშეესაბამებოდეს608.3.1ქვეთავს.

608.3.1.1 თა რა ზუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. თარაზული
ხელმოსაჭიდიძელებიუნდაგანთავსდესსაკონტროლოკე-
დელზედასაკონტროლოკედლიდანგაგრძელდესუკანაკე-
დელზე450მმ-ისსაზღვრებში.

608.3.1.2 შვეუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი.არაუმცირეს450
მმსიგრძისშვეულიხელმოსაჭიდიძელიუნდაგანთავსდეს
საკონტროლოკედელზე,მისკიდესთანარაუმცირეს75მმ-
დან,არაუმეტეს,150მმ-მდეთარაზულიხელმოსაჭიდიძე-
ლისზემოთდა,არაუმეტეს,საშხაპისკიდიდანშიგნით100
მმ-ზე.

608.3.2 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი სტანდარტული საშხაპის 
ნაკვეთურები. ეტლისშესაგორებელსტანდარტულსაშ-
ხაპისნაკვეთურებშიხელმოსაჭიდიძელებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს608.3.2.1–608.3.2.3ქვეთავებს.
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სურათი608.3.1(ა)

ხელმოსაჭიდიძელებიეტლისშესაგორებელსაშხა-

პისარმქონენაკვეთურში-სიმაღლე სურათი608.3.2(ა)

ხელმოსაჭიდიძელებისტანდარტულ,

ეტლისშესაგორებელსაშხაპეებში-სიმაღლე

სურათი608.3.1(ბ)

ხელმოსაჭიდიძელებიეტლისშესაგორებელსაშხა-

პისარმქონენაკვეთურში-გეგმა

სურათი608.3.2(ბ)

ხელმოსაჭიდიძელებისტანდარტულ,

ეტლისშესაგორებელსაშხაპეებში-გეგმა
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608.3.2.1 სა კონ ტრო ლო კედლის/უკანა კედ ლის ხელ-
მო სა ჭი დი ძე ლე ბი. ეტლის შესაგორებელ სტანდარ-
ტულსაშხაპისნაკვეთურებში,ხელმოსაჭიდიძელები
უნდა განთავსდეს საკონტროლო და გვერდით კედ-
ლებზე,  საკონტროლოდაგვერდითა კედლებისშე-
მაერთებელიკუთხიდან150მმ-ისსაზრვრებში.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. უკანა კედლის ხელმოსაჭიდი ძელების სიგრძე
დასაშვებიაარაღემატებოდეს1200მმ-ს.

2.უკანაკედლისხელმოსაჭიდიძელებიდასაშვებია
არგაგრძელდეს150მმ-ისფარგლებში,თუხელ-
მოსაჭიდიძელისსიგრძეგადააჭარბებს1200მმ-ს.

608.3.2.2 გვერ დი თა კედ ლის ხელ მო სა ჭი დი ძელები.
სადაცდასაჯდომიკედლისდასაჯდომებისმოპირდა-
პირედ1800მმ-შიგვერდითაკედელია,ხელმოსაჭიდი
ძელები უნდა იყოს გვერდითა კედელზე, დასაჯდო-
მებისმოპირდაპირედ.გვერდითაკედლისხელმოსა-
ჭიდიბოძებისსიგრძეუნდაგაგრძელდესმომიჯნავე
უკანაკედლიდან150მმ-ისფარგლებში.

გა მო ნაკ ლი სი:  გვერდითა კედლის ხელმოსაჭიდი
ძელებიდასაშვებიაარაღემატებოდეს760მმ-ს.

608.3.2.3 შვეუ ლი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი.სადაცდა-
საჯდომის კედლის დასაჯდომების მოპირდაპირედ
1800 მმ-ს საზღვრებში გვერდითა კედელია, შვეუ-
ლი ხელმოსაჭიდი ბოძები უნდა იყოს მოწყობილი.
არაუმცირეს,450მმსიგრძისშვეულიხელმოსაჭიდი
ძელიუნდაგანთავსდესგვერდითაკედელზე,არაუმ-
ცირეს,75მმ-დან,არაუმეტეს,150მმ-მდესიმაღლეზე
თარაზულიხელმოსაჭიდიძელისზემოთდა,არაუმე-
ტეს,100მმ-ზეაბაზანისწინაკიდიდან.

608.3.3 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი ალ ტერ ნა ტიუ ლი საშ-
ხა პის ნაკ ვე თუ რე ბი.ეტლისშესაგორებელალტერნა-
ტიულსაშხაპისნაკვეთურებში,ხელმოსაჭიდიძელე-
ბიუნდაგანთავსდესუკანაკედელზედადასაჯდომის
მომიჯნავე გვერდითა კედელზე. ხელმოსაჭიდი ძე-
ლები არუნდა მდებარეობდესდასაჯდომისზემოთ.
ხელმოსაჭიდი ძელები მომიჯნავე კედლიდან, არაუ-
მეტეს,150მმ-ითუნდაიყოსდაშორებული.
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სურათი608.3.3(ბ)

ხელმოსაჭიდიძელები

ეტლისშესაგორებელიალტერნატიული

ტიპისსაშხაპეებში-გეგმა

608.4  ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი და ხე ლით სა მარ თა ვი 
შხა პი. ელემენტების სამართავები და ხელით სამართავი
შხაპიუნდაშეესაბამებოდეს608.4და309.4ქვეთავებს.

608.4.1 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი საშ ხა პის არ მქო ნე ნაკ-
ვე თუ რე ბი. ეტლის შესაგორებელ საშხაპის არ მქონე
ნაკვეთურებში, ელემენტების სამართავები და ხელით
სამართავიშხაპიუნდამდებარეობდეს:

1. დასაჯდომის მოპირდაპირე საკონტროლო კე-
დელზე.

2.არაუმცირეს,960მმ-ითადა,არაუმეტეს,1200მმ-
ით,საშხაპისიატაკიდანზემოთ.

3.საკონტროლოკედლისშუახაზიდანსაშხაპისღია
მხარისკენარაუმეტეს380მმ-ში.
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რი,მარეგულირებლებიდახელითსამართავიშხა-
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პისმდებარეობა

608.4.2 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი სტან დარ ტუ ლი საშ ხა-
პის ნაკ ვე თუ რე ბი.ეტლისშესაგორებელსტანდარტულ
საშხაპის ნაკვეთურებში,  ხელმოსაჭიდიძელებიუნდა
განთავსდესდასაჯდომისზემოთ.ელემენტებისსამარ-
თავებიდახელითსამართავიშხაპიუნდამდებარეობ-
დესშემდეგიპირობებისგათვალისწინებით:

1. უკანაკედელზე,

2.საშხაპისიატაკიდანარაუმცირეს960მმდაარაუ-
მეტეს1200მმსიმაღლეზედა

3. დასადჯომის უკან მდებარე კედლიდან არაუმცი-
რეს400მმ-ზედაარაუმეტეს680მმ-ზე.
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400 მინ
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60
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სურათი608.4.2

ეტლისშესაგორებელი

სტანდარტულიტიპისსაშხაპეები,

მარეგულირებლებიდახელითსამართავი

შხაპისმდებარეობა

608.4.3 ეტ ლის შე სა გო რე ბე ლი ალ ტერ ნა ტიუ ლი საშ-
ხა პის ნაკ ვე თუ რე ბი. ეტლის შესაგორებელ ალტერნა-
ტიულსაშხაპისნაკვეთურებში,ელემენტებისსამართა-
ვებიდახელითსამართავიშხაპიუნდამდებარეობდეს

1.საშხაპისიატაკიდან,არაუმცირეს,960მმ-ითადა,
არაუმეტეს1200მმ-ითზემოთ,და

2. სადაც ელემენტების სამართავებიდა ხელით სა-
მართავიშხაპიმდებარეობსუკანა კედელზედა-
საჯდომების მომიჯნავედ, ელემენტების სამარ-
თავებიდახელითსამართავიშხაპიდასაჯდომის
კედლის უკან მდებარე კედლიდან არაუმცირეს
400მმ-ზედაარაუმეტეს680მმ-ზეუნდაიყოს,
ან

3. ალტერნატიულ,ეტლისშესაგორებელსაშხაპეებ-
ში,სადაცელემენტებისსამართავებიდახელით
სამართავი შხაპი დასაჯდომის მოპირდაპირე
უკანა კედელზე მდებარეობს, სადაც მარეგული-
რებლებიდახელითსამართავიშხაპიდასაჯდო-
მის შუახაზიდან 380 მმ-ის საზღვრებში, გადა-
საადგილებელი სივრცის მიმართულებით უნდა
მდებარეობდეს.

680 მაქს

400  მინ
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გვერდით 
კედელი

გვერდითაკედელი

სურათი608.4.3(ა)

ალტერნატიული,ეტლისშესაგორებელისაშხაპეები

მარეგულირებლებიდახელითსამართავი

შხაპიმდებარეობა-უკანაკედელი-სიმაღლე

680 მაქს

400  მინ

96
0  
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 მ
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ს გვერდითი

კედელი

სურათი608.4.3(ბ)

ალტერნატიული,ეტლისშესაგორებელისაშხაპეები

მარეგულირებლებიდახელითსამართავიშხაპი

მდებარეობა-საკონტროლოკედელი-სიმაღლე

608.5 ხე ლით სა მარ თა ვი შხა პი.უნდაგანთავსდეს,არაუმ-
ცირეს,1500მმსიგრძისშლანგისმქონეხელითსამართავი
შხაპი,რომელიცშეიძლებაგამოყენებულიქნესროგორც
ფიქსირებული შხაპი, ასევე, როგორც ხელით სამართავი
შხაპი.ხელითსამართავშხაპსუნდაჰქონდესნაკადისმა-
რეგულირებელი.სადაცგანთავსებულია,ხელითსამართა-
ვიშხაპისსიმაღლისმარეგულირებელი,რომელიცშვეულ
ძელზეამოთავსებული,უნდამოეწყოსიმგვარად,რომხე-
ლი არ შეუშალოს ხელმოსაჭიდი ძელების გამოყენებას.
ხელით სამართავი შხაპის ტარის დაჭერის საშუალებები
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გამორთულ ან ჩართულ მდგომარეობაში უნდა მდება-
რეობდესარაუმცირეს960მმდაარაუმეტეს1200მმსი-
მაღლეზესაშხაპისიატაკიდან.

გა მო ნაკ ლი სი: მისაწვდომიერთეულებისადაატიპის
ერთეულებისგარდაშხაპისფიქსირებულითავი,რომე-
ლიცმდებარეობსსაშხაპისიატაკიდანარაუმეტეს1200
მმ-ზედასაშვებიახელითსამართავიშხაპისნაცვლად.

608.6 ზღურ ბლი.ეტლისშესაგორებელსაშხაპენაკვეთურ-
ში ზღურბლის მაქსიმალური სიმაღლე უნდა იყოს 13 მმ
303-ე ქვეთავის შესაბამისად. ეტლის შესაგორებელ საშ-
ხაპისარმქონენაკვეთურებშიზღურბლისმაქსიმალური
სიმაღლეუნდაიყოს13მმ,ზღურბლიკიუნდაიყოსკონუ-
სური,მომრგვალებულიანშვეული.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულმისაწვდომსაშუალებებშიეტ-
ლისშესაგორებელსაშხაპისარმქონენაკვეთურებში,
სადაც13მმსიმაღლისზღურბლისმოწყობაშეუძლე-
ბელია იატაკის სტრუქტურული ფილის გამო, ზღურ-
ბლისსიმაღლედასაშვებიაიყოს,არაუმეტეს,50მმ.

608.7 საშ ხა პის ზღუ დეე ბი.საშხაპისნაკვეთურისშემომზღუ-
დავებიარუნდაუშლიდესხელსელემენტებისსამართავების
გამოყენებასანეტლიდანსაშხაპისდასაჯდომზეგადაჯდომას.

608.9 წყლის ტემ პე რა ტუ რა. შხაპიდანგამოსულიწყლისმაქ-
სიმალურიტემპერატურაუნდაიყოს49გრადუსიცელსიუსი.

ქვე თა ვი 609  
ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი 

609.1 ზო გა დი. ტუალეტებსათუაბაზანაშიხელმოსაჭიდი
ძელებიუნდაშეესაბამებოდეს609-ექვეთავს.

609.2 გა ნი ვი კვე თი.ხელმოსაჭიდიძელებისგანივიკვეთი
უნდაშეესაბამებოდეს609.2.1ან609.2.2ქვეთავებს.

609.2.1  წრიუ ლი გა ნი ვი კვე თი.ხელმოსაჭიდიძელების
წრიული განივი კვეთის გარე დიამეტრი უნდა იყოს,
არაუმცირეს,30მმდა,არაუმეტეს,50მმ.

609.2.2 არაწ რიუ ლი გა ნი ვი კვე თი ხელმოსაჭიდი ძე-
ლების არაწრიულიგანივი კვეთისსიგრძეუნდაიყოს
არაუმეტეს50მმხოლოპერიმეტრისსიგრძეარაუმცი-
რეს100მმდაარაუმეტეს120მმ.

609.3 მან ძი ლი.მანძილიკედელსადახელმოსაჭიდძე-
ლებს შორის უნდა იყოს არაუმცირეს 40 მმ. მანძილი
ხელმოსაჭიდ ძელებსა და ხელმოსაჭიდი ძელების ქვე-
მოთარსებულნაშვერებსშორისუნდაიყოსარაუმცი-
რეს40მმ.მანძილიხელმოსაჭიდძელებსადახელმოსა-
ჭიდიძელებისზემოთარსებულნაშვერებსშორისუნდა
იყოსარაუმცირეს300მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.მანძილიხელმოსაჭიდძელებსადასაშხაპისმარეგუ-
ლირებლებს შორის, საშხაპის მილგაყვანილობებს
დასხვახელმოსაჭიდძელებსშორისხელმოსაჭიდი
ძელისზემოთდასაშვებიაიყოსარაუმცირეს40მმ.

2. დისპენსერები, რომლებიც განთავსებულია კედლი-
დან არაუმეტეს 6,5 მმ-ით, გაზომილი დისპენსერის

პირიდანდაშეესაბამება604.7ქვეთავს,დასაშვებია
მოეწყოს ხელმოსაჭიდი ძელებიდან 300 მმ-ით ზე-
მოთდა40მმ-ითქვემოთსივრცისფარგლებში.

30− 50

(ა)  წრიული       (ბ) არაწრიული         (გ)

50 მაქს

პერიმეტრი− 021001

სურათი609.2

ხელმოსაჭიდიძელებისზომა

30
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 მ
ინ

40 მინ

40 მინ

სურათი609.3

სივრცეხელმოსაჭიდიძელებისათვის

609.4 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბის მდე ბა რეო ბა.

609.4.1 ზო გა დი. ხელმოსაჭიდიძელები,გაზომილიხელ-
მოსაჭიდიზედაპირისთავიდან,უნდამოეწყოსთარა-
ზულმდგომარეობაშიიატაკიდანარაუმცირეს840მმ-
ზედაარაუმეტეს900მმ-ზეანშეიძლებამოეწყოს1-3
პუნქტებისშესაბამისად.

1. სააბაზანოსუკანაკედლისქვედახელმოსაჭიდიძე-
ლიუნდაშეესაბამებოდეს607.4.1.1ან607.2.1ქვეთავს.

2.შვეული ხელმოსაჭიდი ძელები უნდა შეესაბამე-
ბოდეს 604.5.1.2, 607.4.1.2.2, 607.4.2.2 და 608.3.1.2
ქვეთავებს.

3.ხელმოსაჭიდი ძელები ძირითადად, საბავშვო გა-
მოყენების უნიტაზებთან უნდა შეესაბამებოდეს
609.4.2ქვეთავს.

609.4.2 სა ბავ შვო გა მო ყე ნე ბის ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბის მდე ბა-
რეო ბა.ძირითადად,საბავშვოგამოყენებისუნიტაზებთან604.11
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ქვეთავისშესაბამისი,ხელმოსაჭიდიზედაპირისთავიდანგაზო-
მილიხელმოსაჭიდიძელებიუნდამოეწყოსთარაზულმდგომა-
რეობაშიიატაკიდანარაუმცირეს450მმდაარაუმეტეს680მმ-
ზე.შვეულიხელმოსაჭიდიძელებისქვედანაწილიუნდამდება-
რეობდესიატაკიდანარაუმცირეს530მმ-სადაარაუმეტეს760
მმსიმაღლეზედაუკანაკედლიდანხელმოსაჭიდიძელისშუა
ხაზამდეუნდაიყოსარაუმცირესს860მმდაარაუმეტეს900მმ.

860 – 900
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604.5.1. ქვეთავი

შენიშვნა: ზრდასრულებისთვის ზომები იხილეთ სურ. 604.5.1

სურათი609.4.2(ა)

საბავშვოგამოყენებისხელმოსაჭიდიძელების

ზომებიგვერდითაკედლისხედი

900 მინ

170 მინ1070 მინ

604.5.2. ქვეთავი

45
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შენიშვნა: ზრდასრულებისთვის ზომები იხილეთ სურ. 604.5.2

სურათი609.4.2(ბ)

საბავშვოგამოყენებისხელმოსაჭიდი

ძელებისზომები.უკანაკედლისხედი

609.5 სა შიშ როე ბის შემ ცვე ლი ზე და პი რე ბი.  ხელმოსაჭიდი
ძელებიდანებისმიერიკედელიანსხვაზედაპირი,რომელიც
ესაზღვრებახელმოსაჭიდძელებსარუნდაშეიცავდესბასრ
ანუხეშელემენტებს.კუთხეებიუნდაიყოსმომრგვალებული.

609.6 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბის ჩა სა მაგ რე ბე ლი ბუ დე.ხელ-
მოსაჭიდიძელებიარუნდატრიალებდესჩასამაგრებელი
ბუდეებისსაზღვრებში.

609.7 მოწ ყო ბა და კონ ფი გუ რა ცია.ხელმოსაჭიდიძელებიუნ-
და მოეწყოს ნებისმიერი მეთოდით, რომელიც უზრუნველ-
ყოფსხელმოსაჭიდიზედაპირისარსებობასამსტანდარტით
განსაზღვრულსპეციალურადგილებზედაარუნდაქმნიდეს
დაბრკოლებას იატაკის თავისუფალი სივრცისათვის. ნება-
დართულია,თარაზულიდაშვეულიხელმოსაჭიდიძელები
წარმოადგენდესგაყოფილძელებსანმათკომბინაციას.

609.8 სტრუქ ტუ რუ ლი სიმ ტკი ცე. დატვირთვა არ უნდა
აღემატებოდეს მასალებისთვის დასაშვებ დატვირთვას,
სადაცშვეულიანთარაზულიძალა1112ნგამოყენებულია
ხელმოსაჭიდი ძელების, სამაგრის საკიდი მექანიზმის ან
საყრდენისტრუქტურისნებისმიერწერტილში.

ქვე თა ვი 610 
და საჯ დო მე ბი 

610.1 ზო გა დი. სააბაზანოებსადასაშხაპენაკვეთურებშიმდე-
ბარედასაჯდომებიუნდაშეესაბამებოდეს610-ექვეთავს.

610.2 საა ბა ზა ნოს და საჯ დო მე ბი. სააბაზანოსდასაჯდომე-
ბისსიმაღლედასაჯდომისთავიდანგაზომვისშემთხვევა-
შიუნდაიყოს,არაუმცირეს430მმდა,არაუმეტეს,480მმ
სააბაზანოს იატაკიდან. აბაზანაში ჩასადები დასაჯდომე-
ბისსიღრმეუნდაიყოს,არაუმცირეს,380მმდა,არაუმე-
ტეს,400მმ.აბაზანაშიჩასადებიდასაჯდომებისაიმედოდ
უნდა იდგმებოდეს აბაზანაში. მუდმივი დასაჯდომების
მინიმალურისიღრმეუნდაიყოს380მმდაუნდაგრძელ-
დებოდესუკანაკედლიდანაბაზანისგარეკიდემდეანმის
მიღმა.მუდმივიდასაჯდომებიუნდამდებარეობდესაბაზა-
ნისთავთან.



86

თავი 6. წყალსადენი  ელემენტები და მოწყობილობები

43
0−
48
0

380 − 400

უკანა კედელი

სა
კო

ნტ
რ

ო
ლ

ო
  

 კ
ედ

ელ
ი

თ
ავ

ის
  უ
კა
ნა

 
კე

დ
ელ

ი

სურათი610.2(ა)

სააბაზანოსდასაჯდომები

აბაზანაშიჩასადებიდასაჯდომები

43
0−
48
0

380 მინ 

უკანა კედელი

სა
კო

ნტ
რ

ო
ლ

ო
  

 კ
ედ

ელ
ი

თ
ავ

ის
  უ
კა
ნა

 
კე

დ
ელ

ი

სურათი610.2(ბ)

სააბაზანოსდასაჯდომები

დასაჯდომებიაბაზანისთავისუკანაკედელთან

(ა)აბაზანაშიჩასადებიდასაჯდომი

(ბ)მუდმივიდასაჯდომი

610.3 საშ ხა პის ნაკ ვე თუ რე ბის და საჯ დო მე ბი.საშხაპის
ნაკვეთურებისდასაჯდომისსიმაღლედასაჯდომისთა-
ვიდანგაზომვისშემთხვევაშიუნდაიყოს,არაუმცირეს
430მმდა,არაუმეტეს,480მმსააბაზანოსიატაკიდან.
ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე და ეტლის
შესაგორებელი ალტერნატიული საშხაპის ნაკვეთუ-
რებში,დასაჯდომიუნდაგრძელდებოდესდასაჯდომის
კედლისგასწვრივნაკვეთურშიშესასვლელიდან75მმ-
ისსაზღვრებშიმდებარეწერტილამდე.ეტლისშესაგო-
რებელიალტერნატიულისაშხაპისნაკვეთურებში,და-
საჯდომიუნდაგრძელდებოდესსაკონტროლოკედლი-
დანნაკვეთურშიშესასვლელიდან75მმ-ისსაზღვრებში
მდებარეწერტილამდე.დასაჯდომებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს610.3.1ან610.3.2ქვეთავებს.

610.3.1 მარ თკუთ ხა და საჯ დო მე ბი. მართკუთხა და-
საჯდომის უკანა კიდე უნდა მდებარეობდეს, არაუ-
მეტეს,65მმ-ზე,წინაკიდეკი,არაუმცირეს,380მმ
და,არაუმეტეს,400მმ-ზედასაჯდომთანარსებული
კედლიდან.დასაჯდომისგვერდითაკიდეუნდამდე-
ბარეობდეს ეტლის შესაგორებელი საშხაპის უკანა
კედლიდან,არაუმეტეს,40მმ-ზე,ხოლოეტლისშე-
საგორებელ ალტერნატიულ საშხაპეში, არაუმეტეს,
40მმ-ზესაკონტროლოკედლიდან.

610.3.2 L-ფორ მის და საჯ დო მე ბი. L-ფორმის დასაჯ-
დომის უკანა კიდე უნდა მდებარეობდეს, არაუმე-
ტეს,65მმ-ზე,წინაკიდეკი,არაუმცირეს,380მმდა,
არაუმეტეს400მმ-ზეჩამოსაჯდომიკედლიდან.და-
საჯდომის„L“ნაწილისუკანაკიდეუნდამდებარეობ-
დესკედლიდან,არაუმეტეს,40მმ-ზე,წინაკიდეკი,
არაუმცირეს, 350 მმ-ზე და, არაუმეტეს, 380 მმ-ზე.
„L“-ისბოლომთავარიჩამოსაჯდომიკედლიდანუნდა
მდებარეობდეს,არაუმცირეს,560მმ-ზედა,არაუმე-
ტეს,580მმ-ზე.
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L-ფორმისსაშხაპენაკვეთურისდასაჯდომი

610.4 სტრუქ ტუ რუ ლი სიმ ტკი ცე.დატვირთვებიარუნ-
დააღემატებოდესმასალებისთვისდასაშვებდატვირ-
თვებს,სადაცშვეულიანთარაზულიძალა1112ნგამო-
ყენებულიადასაჯდომის,სამაგრისსაკიდიმექანიზმის
ანსაყრდენისტრუქტურისნებისმიერწერტილში.

ქვეთავი 611  
სა რეც ხი მან ქა ნე ბი და ტან საც მლის საშ რო ბე ბი 

611.1 ზო გა დი.  მისაწვდომი სარეცხი მანქანებიდატან-
საცმლისსაშრობებიუნდაშეესაბამებოდეს611-ექვეთავს.

611.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უნდა არსებობ-
დეს იატაკის  თავისუფალი  სივრცე  პარალელური
მიწვდომისთვის. მანქანებისთვის, რომელთაც სარეც-
ხისჩასადებიკარიზემოდანაქვს,იატაკისთავისუფა-
ლისივრცეუნდამდებარეობდესმოწყობილობებისშუა
ნაწილში.მანქანებისათვის,რომელშიცსარეცხიწინი-
დანთავსდება,იატაკისთავისუფალისივრცისშუახაზი
დაბალანსებულიუნდაიყოსკარისგაღებისშუაწერტი-
ლიდანარაუმეტეს600მმ-ზე.

CL
მოწყობილობის ცენტრში

სურათი611.2(ა)

იატაკისთავისუფალისივრცე-

ზემოდანდასატვირთი.

CL

CL

დაბალანსება კარის გაღების 
შუაწერტილიდან 
არაუმეტეს 600 მმ-ზე

სურათი611.2(ბ)

იატაკისთავისუფალისივრცე-წინიდანდასატვირთი

611.3 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ელემენტებისსამართა-
ვები,მათშორის,მანქანისკარები,სარკმელები,ფხვნილი-
სადამათეთრებლისგანყოფილებებიუნდაშეესაბამებო-
დეს308-ედა309-ექვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი:  დაბრკოლების სიმაღლე 308.3.2 ქვეთავის
შესაბამისადდასაშვებიაიატაკიდანარაუმეტეს900მმ-ზე.

611.4 სი მაღ ლე. მანქანებს,რომელთაცსარეცხისჩასადები
კარიზემოდანაქვს,სარეცხისგანყოფილებისკარიიატა-
კიდან,არაუმეტეს,900მმ-ისსიმაღლეზეუნდაჰქონდეს.
მანქანებს,რომელშიცსარეცხიწინიდანთავსდება,სარეც-
ხისგანყოფილებისღიობისძირიიატაკიდან,არაუმცირეს,
380 მმ-ისა და, არაუმეტეს, 900 მმ-ის სიმაღლეზე უნდა
ჰქონდეს.
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სურათი611.4(ბ)

სარეცხიმოწყობილობისსიმაღლე-

წინიდანდასატვირთი

ქვე თა ვი 612 
საუ ნე ბი და ორ თქლის აბა ნოე ბი

612.1 ზო გა დი. საუნებიდაორთქლისაბანოებიუნდაშეე-
საბამებოდეს612-ექვეთავს.

612.2 დასაჯდომები. საუნებსა და ორთქლის აბანოებში
სადაცდასაჯდომებია,ერთიდასაჯდომიმაინცუნდაშეე-
საბამებოდეს 903-ე ქვეთავს. კარები არუნდა იღებოდეს
903.2ქვეთავითმოთხოვნილიატაკისთავისუფალსივრცე-
ში.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც ოთახი ინდივიდუალური გამო-
ყენებისაა და ოთახში, კართან, კედლის საზღვრებში
მოქცეულისივრცისმიღმა,მოწყობილია305-ექვეთა-
ვისშესაბამისიიატაკისთავისუფალისივრცე,კარიარ
არისაუცილებელიშეესაბამებოდესამქვეთავს.

612.3მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. საუნებსადაორთქლის
აბანოებშიუნდამოეწყოსმოსატრიალებელისივრცე.
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ქვე თა ვი 701 
ზო გა დი 

701.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. საკომუნიკაციო ელემენტები
დაფუნქციები,რომლებიცმისაწვდომიუნდაიყოსტექნი-
კურირეგლამენტის-„შენობა-ნაგებობებისუსაფრთხოე-
ბისწესები“-სმიხედვით,უნდაშეესაბამებოდესმე-7თავის
შესაბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 702  
გან გა ში 

702.1 ზო გა დი. ხმოვანიდავიზუალურიგანგაშისადაშეტ-
ყობინების მოწყობილობები, რომლებიც შენობის სახან-
ძროგანგაშისსისტემისნაწილსშეადგენენ,უნდადააყე-
ნონ106.2.4ქვეთავშიმითითებულიNFPA72-ისშესაბამი-
სად,ელექტროენერგიაუნდამიეწოდებოდესკომერციული
განათებისადა ელექტროენერგიისწყაროდან, მუდმივად
უნდაიყოსმიერთებულიელექტროსისტემასთან.

გა მო ნაკ ლი სი: ხმოვანი და ვიზუალური  შეტყობინების
მოწყობილობები საცხოვრებელ ერთეულებში ან საძინე-
ბელ ერთეულებში უნდა შეესაბამებოდეს 1106.2-1106,5.4
ქვეთავებს.

ქვე თა ვი 703  
ნიშ ნე ბი

703.1 ზო გა დი. ნიშნებიუნდა შეესაბამებოდეს 703-ე ქვე-
თავს. ტაქტილური ნიშნები უნდა მოიცავდეს, როგორც
ამობურცულსიმბოლოებს,ასევებრაილს.სადაცმოითხო-
ვებავიზუალურიდაამობურცულისიმბოლოები,უზრუნ-
ველყოფილიუნდაიყოსერთინიშანი,როგორცვიზუალუ-
რი,ასევეამობურცულისიმბოლოებითანორიერთმანე-
თისგან განცალკევებული ნიშანი, ერთი ვიზუალური, ხო-
ლომეორე,ამობურცულისიმბოლოებით.

703.1.1 აღ ნიშ ვნე ბი. შიგადა გარე ნიშნები,რომლებიც
აღნიშნავენოთახებსადასივრცეებისმუდმივგამოყე-
ნებებს,უნდაშეესაბამებოდეს703.1,703.2და703.3ქვე-
თავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: გარე ნიშნები, რომლებიც არ მდება-
რეობსიმსივრცისკარზე,რომელთაცისინიემსახუ-
რება, არ არის მოთხოვნილი, რომ შეესაბამებოდეს
703.3ქვეთავს.

703.1.2 მი მარ თუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და საინ ფორ მა ციო 
ნიშ ნე ბი. 

ნიშნები, რომლებიც შეიცავენ მიმართულებას ან ინ-

ფორმაციასშენობისშიგასივრცისადაადგილისმოწ-
ყობილობების შესახებ უნდა შეესაბამებოდეს 703.2
ქვეთავს.

703.1.3 პიქ ტოგ რა მე ბი. სადაცოთახებისადასივრცეე-
ბისაღნიშვნებადპიქტოგრამებიაგამოყენებული,პიქ-
ტოგრამები უნდა შეესაბამებოდეს 703.5 ქვეთავს და
უნდაჰქონდესტექსტურიაღწერები,რომლებიცმდე-
ბარეობს ზუსტად პიქტოგრამების დაფის ქვევით და
შეესაბამება703.2და703.3ქვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: პიქტოგრამებს, რომლებიც უზრუნ-
ველყოფს ინფორმაციას ოთახებსა და სივრცეებზე,
როგორიცაა მოწევის ამკრძალავი ნიშანი - „მოწევა
აკრძალულია“/“NoSmoking’’,დამკავებლის ნიშნებს
და მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლოს, არ
არისაუცილებელი,ჰქონდესტექსტურიაღწერები.

703.2 ვი ზუა ლუ რი სიმ ბო ლოე ბი.

703.2.1 ზო გა დი. ვიზუალურისიმბოლოებიუნდაშეესა-
ბამებოდესშემდეგს:

1. ვიზუალური სიმბოლოები, რომლებიც აგრეთვე
გამოიყენება,როგორცამობურცულისიმბოლოე-
ბიუნდაშეესაბამებოდეს703.3ქვეთავს,ან

2. მოძრავი/ცვალებადიშეტყობინებები(VMS)უნდა
შეესაბამებოდეს703.7ქვეთავს,ან

3.ვიზუალური სიმბოლოები, რომლებსაც არ ეხება
პირველიდამეორეპუნქტი,უნდაშეესაბამებო-
დეს703.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: პირველი პუნქტის პირობები ვი-
ზუალურდა ამობურცულნიშნებთანდაკავშრე-
ბით დასაშვებია, უზრუნველყოფილი იყოს ორი
განცალკევებული ნიშნით, რომლებიც უზრუნ-
ველყოფენშესაბამისინფორმაციას.ერთინიშანი
უნდაშეესაბამებოდეს703.2ქვეთავს,ხოლომეო-
რენიშანი703.3ქვეთავს.

703.2.2 შრიფტი.ლათინური სიმბოლოებიუნდადაი-
წეროსდიდი,პატარაანორივეასობგერებით.

703.2.3 სტი ლი. სიმბოლოებსტრადიციულიფორმაუნ-
დაჰქონდეს.სიმბოლოებიარუნდადაიწეროსიტალი-
კით,დახრილად,გაკრულიშრიფტით,მეტისმეტადდე-
კორატიულადანსხვაუჩვეულოფორმით.

703.2.4 სიმ ბო ლოს ზო მა. ლათინური დიდი ასობგერა
„I“გამოყენებულუნდაიქნასშრიფტისყველასიმბო-
ლოს დასაშვები სიმაღლის განსასაზღვრად. ლათინუ-
რიდიდიასობგერა„I“-ისმინიმალურისიმაღლეუნდა

თავი7
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შეესაბამებოდეს703.2.4ცხრილს.ხედვისმანძილიუნ-
დაგაიზომოს,როგორცთარაზულიმანძილისიმბოლო-
სადადამაბრკოლებელსაგანსშორის,რომელიცხელს
უშლისნიშანთანმიდგომას.

გა მო ნაკ ლი სი: თავშეყრისდასაჯდომებიანადგილებ-
შისადაცმაქსიმალურიხედვისმანძილიარის30მან
მეტი,ლათინურიდიდიასობგერა„I“-ისმინიმალური
სიმაღლე უნდა გაიზარდოს 25 მმ-ით ყოველი 9.0 მ
ხედვისმანძილისათვის,იმისგათვალისწინებით,რომ
სიმბოლოს უმცირესი სიმაღლე უნდა იყოს 200 მმ.
ხედვის მანძილიუნდა გაიზომოსროგორცთარაზუ-
ლიმანძილისიმბოლოსადაამსიმბოლოსმოსალოდ-
ნელიხედვისადგილსშორის.

703.2.5 სიმ ბო ლოს სი გა ნე. ლათინურიდიდიასობგერა
„0“გამოყენებულუნდაიქნასშრიფტისყველასიმბო-
ლოს დასაშვები სიგანის განსასაზღვრად. ლათინური
დიდიასობგერა„0“-ისმინიმალურისიგანეუნდაიყოს
ლათინურიდიდიასობგერა„I“-ისსიმაღლის,არაუმცი-
რეს,55%და,არაუმეტეს,110%.

703.2.6 შტრი ხის სი გა ნე. ლათინურიდიდიასობგერა„I“
გამოყენებულუნდაიქნასშრიფტისყველასიმბოლოს
დასაშვები სიგანის განსასაზღვრად. შტრიხის სიგანე
უნდა იყოსლათინური დიდი ასობგერა „I“-ის სიმაღ-
ლის,არაუმცირეს,10%და,არაუმეტეს,30%.

703.2.7 დაშორება სიმბოლოებს შორის.დაშორებებიუნ-
დაგაიზომოსშეტყობინებისმომიჯნავესიმბოლოების
ორუახლოეს წერტილსშორის, სიტყვებს შორისდა-
შორებისჩათვლით.დაშორებაცალკეულსიმბოლოებს
შორისუნდაიყოსსიმბოლოსსიმაღლის,არაუმცირეს,
10%და,არაუმეტეს,35%.

703.2.8 და შო რე ბა სტრი ქო ნებს შო რის. დაშორებაშეტ-
ყობინების სტრიქონებს შორისუნდა იყოს სიმბოლოს
სიმაღლის, არაუმცირეს, 135% და, არაუმეტეს, 170%,
რომელიციზომებასტრიქონებისქვედახაზებსშორის.

გა მო ნაკ ლი სი: თავშეყრისდასაჯდომადგილებში,სა-

ცხრილი703.2.4ვიზუალურისიმბოლოსსიმაღლე

სი მაღ ლე  ია ტა კი დან  სიმ ბო ლოს   
სა ბა ზი სო  ხა ზამ დე

ხედ ვის  ჰო რი ზონ ტა ლუ რი 
 მან ძი ლი

სიმ ბო ლოს   
მი ნი მა ლუ რი  სი მაღ ლე

1100მმ-დან1800მმ-ზენაკლებიანტოლი
1800მმ-ზენაკლები 16მმ

1800მმდამეტი 16მმ,დამატებით3,2მმხედვისმანძილის
ყოველ300მმ-ზე1800მმ-ისმაღლა

1800მმ-ზემეტი3000მმ-ზენაკლებანტოლსიმაღლემდე
4500მმ-ზენაკლები 50მმ

4500მმდამეტი 50მმ,დამატებით3,2ხედვისმანძილის
ყოველ305მმ-ზე4500მმ-ისმაღლა

3000მმ-ზემეტი
6400მმ-ზენაკლები 75მმ

6400მმდამეტი 76მმ,დამატებითხედვისმანძილის
ყოველ300მმ-ზე6400მმ-ისმაღლა

1.შვეულისიმაღლეგაზომილიაიმადგილისიატაკიდანსაიდანაცვუყურებთ,სიმბოლოებისყველაზემაღალიხაზისსაბაზისოხაზამდე.

დაცმაქსიმალურიხედვისმანძილიარის30მანმე-
ტი, სივრცე სიმბოლოების განცალკევებული ხაზის
ქვედა ხაზების შეტყობინებებს შორის, ნებადართუ-
ლია იყოს სიმბოლოს სიმაღლის არაუმცირეს 120%
დაარაუმეტეს170%,რომელიციზომებასტრიქონე-
ბისქვედახაზებსშორის.

703.2.9 სი მაღ ლე ია ტა კი დან. ვიზუალური სიმბოლოე-
ბიიატაკიდან,არაუმცირეს,1000მმსიმაღლეზეუნდა
იყოსიმადგილიდან,საიდანაცვუყურებთ,რაციზომე-
ბასიმბოლოსქვედახაზამდე. სიმაღლეებიუნდაშეე-
საბამებოდეს 703.2.4 ცხრილს, ნიშანზე სიმბოლოების
ზომაზედაყრდნობით.

გა მო ნაკ ლი სი: ვიზუალური სიმბოლოები, რომლებიც
ლიფტის კაბინის მარეგულირებლებზე მიუთითებს,
არარისაუცილებელი,შეესაბამებოდეს703.2.9ქვე-
თავს.

703.2.10 ზე და პი რი და კონ ტრას ტი. სიმბოლოებისადა
მათიფონის ზედაპირი არუნდა კაშკაშებდეს. სიმბო-
ლოებიფონისგანუნდაგანირჩეოდეს,ანუთუსიმბოლო
ღიაფერისაა,ფონიმუქიფერისაუნდაიყოს,ხოლოთუ
სიმბოლომუქიფერისაა,ფონიღიაფერისუნდაიყოს.

703.2.10.1 ამრეკლავი ზედაპირები. მისაწვდომობის
სიმბოლოების ზედაპირი და მათი ფონი არ უნდა
აჭარბებდეს19გლოსს,60გრადუსზეამრეკლავისსა-
ზომით(გლოსმეტრით)გაზომვისას.

703.3 ამობურცული სიმ ბო ლოე ბი. 

703.3.1 ზო გა დი. ამობურცულისიმბოლოებიუნდაშეე-
საბამებოდეს 703.3 ქვეთავს და გამეორებული უნდა
იყოსბრაილში703.4ქვეთავისშესაბამისად.

703.3.2 სიღ რმე. ამობურცული სიმბოლოები უკანა სიბ-
რტყიდანამობურცულიუნდაიყოს,არაუმცირეს,0,8მმ-
ზე.

703.3.3 თან რი გი. სიმბოლოები უნდა მოეწყოს დიდი
ასობგერებით.
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703.3.4 სტი ლი. სიმბოლოებისთვისგამოიყენება „sans
serif“-ისტიპისშრიფტი. სიმბოლოები არუნდა იყოს
შესრულებული იტალიკით, დახრილად, ხელნაწერის
სახით,მეტისმეტადდეკორატიულადანსხვაუჩვეულო
ფორმით.

703.3.5 სიმ ბო ლოს სი მაღ ლე. ლათინური დიდი ასობ-
გერა„I“გამოიყენებაშრიფტისყველასიმბოლოსდა-
საშვები სიმაღლის განსასაზღვრად. ლათინური დიდი
ასობგერა„I“-ისსიმაღლე,გაზომილიშვეულადსიმბო-
ლოსქვედახაზიდანუნდაიყოს,არაუმცირეს,16მმდა,
არაუმეტეს,50მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცცალკეულიამობურცულიდავი-
ზუალურისიმბოლოებიერთიდაიმავეინფორმაციას
შეიცავს,ლათინურიდიდიასობგერა„I“-ისსიმაღლე
დასაშვებია,იყოს,არაუმცირეს13მმ.
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სურათი703.3.5

სიმბოლოსსიმაღლე

703.3.6 სიმ ბო ლოს სი გა ნე. ლათინურიდიდიასობგერა
„O“გამოიყენებაშრიფტისყველასიმბოლოსდასაშვები
სიგანის განსასაზღვრად. ლათინური დიდი ასობგერა
„O“-ის სიგანეუნდა იყოსლათინურიდიდი ასობგერა
„I“-ის სიმაღლის, არაუმცირეს, 55% და, არაუმეტეს,
110%.

703.3.7 შტრი ხის სი გა ნე. ამობურცული სიმბოლოების
შტრიხისსიგანეუნდაშეესაბამებოდეს703.3.7ქვეთავს.
ლათინურიდიდიასობგერა „I“გამოიყენებაშრიფტის
ყველა სიმბოლოსშტრიხისდასაშვები სიგანის განსა-
საზღვრად.

703.3.7.1 მაქ სი მუ მი. სიმბოლოს თავთან გაზომვისას
შტრიხისსიგანეუნდაიყოსლათინურიდიდიასობ-
გერა „I“-ისსიმაღლის,არაუმეტეს, 15%,ხოლოსიმ-
ბოლოსძირთანგაზომვისას,ლათინურიდიდიასობ-
გერა„I“-ისსიმაღლის,არაუმეტეს,30%.

703.3.7.2 მი ნი მუ მი. როდესაცსიმბოლოებიარისრო-
გორცვიზუალური,ისერელიეფური,შტრიხისსიგანე
უნდაიყოსლათინურიდიდიასობგერა„I“-ისსიმაღ-
ლის,არაუმცირეს10%.

703.3.8 სიმ ბო ლოებს შო რის და შო რე ბა. ტექსტში სიმ-
ბოლოებსშორისდაშორებაუნდაგაიზომოსმომიჯნა-
ვეამობურცულისიმბოლოებისორუახლოესწერტილს
შორის,სიტყვებსშორისდაშორებისჩათვლით.ინდივი-
დუალურამობურცულსიმბოლოებსშორისდაშორება
უნდაიყოს,არაუმცირეს,3,2მმსიმბოლოებისთავთან
გაზომვისას,არაუმცირეს,1,6მმსიმბოლოებისძირთან
გაზომვისასდაამობურცულსიმბოლოსშტრიხისსიგა-
ნეზე,არაუმეტეს,ოთხჯერმეტი.სიმბოლოებიამობურ-
ცული საზღვრებისადადეკორატიული ელემენტების-
განუნდაგაიმიჯნოს,არაუმცირეს,9,5მმმანძილით.

703.3.9 სტრი ქო ნებს შო რის და შო რე ბა. ამობურცული
სიმბოლოების ცალკეული სტრიქონების ქვედა ხაზებს
შორის დაშორება ტექსტის საზღვრებში უნდა იყოს
ამობურცული სიმბოლოს სიმაღლის, არაუმცირეს,
135%და,არაუმეტეს,170%.

703.3.10 ია ტა კი დან სი მაღ ლე. ამობურცული სიმბო-
ლოები იატაკიდან, არაუმცირეს, 1200 მმ სიმაღლეზე
უნდაიყოს,ყველაზედაბალიამობურცულისიმბოლოს
ქვედახაზამდეგაზომვისასდა,არაუმეტეს,1500მმსი-
მაღლეზე იატაკიდან ყველაზე მაღალი ამობურცული
სიმბოლოსქვედახაზამდეგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: არ არის აუცილებელილიფტის კაბი-
ნისსამართავებისამობურცულისიმბოლოებიშეესა-
ბამებოდეს703.3.10ქვეთავს.

703.3.11 მდე ბა რეო ბა. სადაცამობურცულისიმბოლოე-
ბისდა ბრაილისშემცველი ნიშანი კართანაა განთავ-
სებული, ნიშანიუნდამდებარეობდეს კარისგასწვრივ
საკეტიან მხარეს. სადაც ამობურცული სიმბოლოების
და ბრაილის შემცველი ნიშანი ორფრთიან კართან
მდებარეობს,რომელთაგანმხოლოდერთიფრთაარის
გაღებადი,ნიშანიუნდაგანთავსდესარამოქმედფრთა-
ზე.როდესაცამობურცულისიმბოლოებისდაბრაილის
შემცველი ნიშანი ორფრთიან კართან მდებარეობს,
რომლისორივეფრთაგაღებადია,ნიშანიუნდაგანთავ-
სდეს მარჯვენა კარის მარჯვნივ. სადაც ცალფრთიანი
კარის საკეტიან მხარეს, ან ორფრთიანი კარის მარ-
ჯვნივთავისუფალისივრცეარარის,ნიშნებიუნდაგან-
თავსდესუახლოესმომიჯნავეკედელზე.ამობურცული
სიმბოლოებისდაბრაილისშემცველინიშნებიისეუნ-
დაგანთავსდეს,რომნებისმიერიკედლისღიობისმიღ-
მა,როდესაცკარიდახურულიპოზიციიდან45გრადუ-
სამდეიღება,დარჩეს,არაუმცირეს,450x450მმიატაკის
თავისუფალისივრცეამობურცულისიმბოლოებისცენ-
ტრში.
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გა მო ნაკ ლი სი: ამობურცულისიმბოლოებისშემცველი
ნიშნებიდასაშვებია,მდებარეობდესმიწოლითგაღე-
ბად კარებზე, რომელთაც აქვს მიმხურავები და არ
აქვთღიაპოზიციაშიგაჩერებისმექანიზმები.

703.3.12 ზე და პი რი და კონ ტრას ტი. სიმბოლოები და
მათიფონებიარუნდაიყოსამრეკლავი. სიმბოლოები
ფონისგანუნდაგანირჩეოდეს, ანუღიაფერის სიმბო-
ლოებსუნდაჰქონდესმუქიფერისფონი,ანმუქიფე-
რისსიმბოლოებსღიაფერისფონი.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც განთავსებულია ერთიდა იგი-
ვეინფორმაციისშემცველიცალკეულიამობურცული
სიმბოლოებიდავიზუალურისიმბოლოები,დასაშვე-
ბია,ამობურცულსიმბოლოებსარჰქონდესამრეკლა-
ვიზედაპირიანფონთანარიყოსკონტრასტული.

703.4 ბრაი ლი. 

703.4.1 ზო გა დი. ბრაილიუნდაიყოსშემცირებული(მე-2ხა-
რისხისბრაილი)დაუნდაშეესაბამებოდეს703.4ქვეთავს.

703.4.2 დიდი ასობგერები. დიდი ასობგერები გამოიყენე-
ბამხოლოდწინადადებისპირველისიტყვისწინ,საკუთარ
არსებით სახელებთან და საკუთარ სახელებთან, ანბანის
ცალკეულიასოების,ინიციალებისანაკრონიმებისჩასაწე-
რად.

703.4.3 ზო მე ბი. ბრაილისწერტილებსუნდაჰქონდესგუმ-
ბათისებური ან მომრგვალებულიფორმადა ისინიუნდა
შეესაბამებოდეს703.4.3ცხრილს.

703.4.4 პო ზი ცია. ბრაილი უნდა განთავსდეს შესაბამისი
ტექსტის ქვემოთ. თუ ტექსტი რამდენიმე სტრიქონისგან
შედგება,ბრაილიუნდაგანთავსდესმთლიანიტექსტისქვეშ.
ბრაილიუნდაგაიმიჯნოს.არაუმცირეს,9,5მმმანძილითნე-

სურათი703.3.10

ამობურცულისიმბოლოებისსიმაღლეიატაკიდან
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შენიშვნა: ბრაილის განთავსების სიმაღლისთვის იხილეთ 703.4.5 ქვეთავი

ამობურცული 
სიმბოლოების ცენტრში

სურათი703.3.11

კართანარსებულინიშნებისმდებარეობა
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ბისმიერისხვარელიეფურისიმბოლოდანდა,არაუმცირეს,
9,5მმმანძილითამობურცულისაზღვრებიდანდადეკორა-
ტიული ელემენტებიდან. ლიფტის კაბინის სამართავებზე

ცხრილი703.4.3-ბრაილისზომები

გა	ზომ	ვის		დია	პა	ზო	ნი მი	ნი	მა	ლუ	რი		მმ-ში.		მაქ	სი	მა	ლუ	რი		მმ-ში

წერტილისფუძისდიამეტრი 1,5მმ-დან1,6მმ-მდე

დაშორებაორწერტილსშორისერთსადაიმავეუჯრაში 2,3მმ-დან2,5მმ-მდე

მომიჯნავეუჯრებშიმდებარეშესაბამისწერტილებსშორისდაშორება1 6,1მმ-დან7,6მმ-მდე

წერტილისსიმაღლე 0,6მმ-დან0,9მმ-ზე

დაშორებაშესაბამისწერტილებსშორისერთიუჯრიდანუშუალოდქვემოთ1 10,0მმ-დან10,2მმ-მდე

1გაზომილიცენტრიდანცენტრამდე

განთავსებულიბრაილიუნდაგაიმიჯნოს,არაუმცირეს,4,8
მმ.მანძილითუშუალოდშესაბამისიამობურცულისიმბო-
ლოებისანნიშნებისქვემოთანმომიჯნავედ.

სურათი703.4.3

ბრაილისგაზომვა

წერტილებს შორის დაშორება 
ერთსა და იმავე უჯრაში 

დაშორება შესაბამის წერტილებს შორის, 
რომლებიც ერთ უჯრასა და უშუალოდ მის 
ქვემოთ მდებარე უჯრაში მდებარეობს 

დაშორება მომიჯნავე 
უჯრებს შორის 
მდებარე წერტილებს 
შორის 

დაშორება 
წერტილებს შორის 
ერთი უჯრიდან მის 
ქვემოთ მდებარე 
უჯრამდე

ბრაილის ერთი უჯრა

ცარიელი სივრცე უჯრაში 
სიტყვებს შორის 

ამობურცული 
წერტილი
წერტილის 
დიამეტრი 
არაამობურცული 
წერტილი 

AREA OF
REFUGE

9.5 მინ

9.5 მინ

სურათი703.4.4

ბრაილისპოზიცია

733.4.5 გან თავ სე ბის სი მაღ ლე. ბრაილიიატაკიდანუნდა
განთავსდეს,არაუმცირეს,1200მმდა,არაუმეტეს,1500
მმსიმაღლეზე,ბრაილისუჯრებისძირიდანგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: არარისაუცილებელი,ლიფტისკაბი-
ნისსამართავებიშეესაბამებოდესამქვეთავს.

703.5 პიქ ტოგ რა მე ბი 

703.5.1 ზო გა დი. პიქტოგრამებიუნდაშეესაბამებოდეს
703.5ქვეთავს.

703.5.2 პიქ ტოგ რა მის ვე ლი. პიქტოგრამებს უნდა ჰქონ-
დეს, არაუმცირეს, 150მმსიმაღლისველი. სიმბოლოები
ანბრაილიარუნდამდებარეობდესპიქტოგრამისველში.

703.5.3 ზე და პი რი და კონ ტრას ტი. პიქტოგრამებიდა მა-
თი ველები არუნდა იყოს ამრეკლავი. პიქტოგრამები
კონტრასტული უნდა იყოს თავისი ველებისგან, ანუ
ღიაფერისპიქტოგრამაუნდაგანთავსდესმუქიფერის
ველზედაპირიქით.
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703.5.3.1 ამ რეკ ლა ვი ზე და პი რე ბი. მისაწვდომობის
სიმბოლოების ზედაპირი და მათი ფონი არ უნდა
აჭარბებდეს19გლოსს,60გრადუსზეამრეკლავისსა-
ზომით(გლოსმეტრით)გაზომვისას.

703.6 მი საწ ვდო მო ბის სიმ ბო ლოე ბი 

703.6.1 ზო გა დი. მისაწვდომობის სიმბოლოები უნდა
შეესაბამებოდეს703.6ქვეთავს.

12
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00

  მ
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ს

შენიშვნა: ამობურცული სიმბოლოების განთავსების სიმაღლისთვის იხილეთ 703.3.10

სურათი703.4.5

ბრაილისნიშნებისმდებარეობაიატაკისზემოთ

MEN

1
5

0
 მ
ინ

სურათი703.5

პიქტოგრამისველი

703.5.3.2 ზე და პი რი და კონ ტრას ტი. სიმბოლოები
ფონისგანუნდაგანირჩეოდეს,ანუღიაფერისსიმბო-
ლოებსუნდაჰქონდესმუქიფერისფონი,ანმუქიფე-
რისსიმბოლოებს-ღიაფერისფონი.

703.6.2 ზედაპირი და კონტრასტი.მისაწვდომობისსიმ-
ბოლოებიდამათიფონებიარუნდაიყოსამრეკლავი.
მისაწვდომობის სიმბოლოები მკვეთრად უნდა განირ-
ჩეოდესფონისგან,ანუღიაფერისსიმბოლოუნდაგან-
თავსდესმუქიფერისფონზე,ხოლომუქიფერისსიმ-
ბოლო–ღიაფერისფონზე.

703.6.2.1 ამრეკლავი ზედაპირები. მისაწვდომობის
სიმბოლოების ზედაპირი და მათი ფონი არ უნდა
აჭარბებდეს19გლოსს60გრადუსზეამრეკლავისსა-
ზომით(გლოსმეტრით)გაზომვისას.

703.6.3 სიმ ბო ლოე ბი

703.6.3.1 მი საწ ვდო მო ბის საერ თა შო რი სო სიმ ბო ლო. 
მისაწვდომობისსაერთაშორისოსიმბოლოუნდაშეე-
საბამებოდეს703.6.3.1სურათს.

სურათი703.6.3.1

მისაწვდომობისსაერთაშირისოსიმბოლო
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703.6.3.2 ტე ლე ტაი პის საერთაშორისო TTY სიმბოლო. 
ტელეტაიპისსაერთაშორისოTTYსიმბოლოუნდაშეე-
საბამებოდეს703.6.3.2სურათს.

სურათი703.6.3.2

ტელეტაიპისსაერთაშორისოსიმბოლო

703.6.3.3 მოს მე ნის დამ ხმა რე სის ტე მე ბი. მოსმენისდამ-
ხმარე სისტემები უნდა ამოიცნობოდეს სმენადაქვეი-
თებულთათვისმისაწვდომობისაღმნიშვნელისაერთა-
შორისოსიმბოლოთი,რომელიცშეესაბამება 703.6.3.3
სურათს.

სურათი703.6.3.3

სმენადაქვეითებულთამისაწვდომობისსაერთაშო-

რისოსიმბოლო

703.6.3.4 ტე ლე ფო ნე ბი ხმის მარეგულირებლით. ტელე-
ფონები ხმის მარეგულირებლებით უნდა ამოიცნობო-
დეს პიქტოგრამით, რომელზეც გამოსახულია ყურმი-
ლიდამისგანგამომავალიხმისტალღებიკვადრატულ
ველზე,რომელიცშეესაბამება703.6.3.4სურათს.

სურათი703.6.3.4

ტელეფონებიხმისმარეგულირებლებით.

703.7 მოძრავი/ცვალებადი შეტ ყო ბი ნე ბის (VMS) ნიშ ნე ბი. 

703.7.1 ზო გა დი. მაღალი გარჩევადობის მოძრავი/
ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშნები უნდა შეე-

საბამებოდეს703.2ქვეთავსდა703.7.12–703.7.14ქვე-
თავებს. დაბალი გარჩევადობის მოძრავი/ცვალებადი
შეტყობინების (VMS) ნიშნები უნდა შეესაბამებოდეს
703.7ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: თეატრალურ წარმოდგენასთან და-
კავშირებული მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების
(VMS)ნიშნები,რომლებიცმოიცავსშემდეგს,მაგრამ
არამხოლოდთარგმანისუზრუნველმყოფსისტემებს,
ზემოსათაურებსდატიტრებს,არარისაუცილებელი,
შეესაბამებოდესამქვეთავს.

703.7.2 შრიფტი. დაბალი გარჩევადობის მოძრავი/
ცვალებადიშეტყობინების(VMS)ნიშნებიუნდადაიწე-
როსდიდიასობგერებით.

703.7.3 სტი ლი. დაბალი გარჩევადობის მოძრავი/
ცვალებადიშეტყობინების (VMS)ნიშნებსტრადიციუ-
ლი ფორმა უნდა ჰქონდეს. სიმბოლოები უნდა იყოს
„sansserif“-ისტიპის,არუნდადაიწეროსიტალიკით,
დახრილად,გაკრულიშრიფტით,მეტისმეტადდეკორა-
ტიულადანსხვაუჩვეულოფორმით.

703.7.4 სიმ ბო ლოს ზო მა. ლათინური დიდი ასობგერა
„I“ გამოყენებულუნდა იქნას შრიფტის დაბალი გარ-
ჩევადობისმქონეყველამოძრავი/ცვალებადიშეტყო-
ბინების (VMS) ნიშნების დასაშვები სიმაღლის განსა-
საზღვრად.ხედვისმანძილიუნდაგაიზომოს,როგორც
თარაზულიმანძილისიმბოლოსადადამაბრკოლებელ
საგანსშორის,რომელიცხელსუშლისნიშანთანმიდ-
გომას.ლათინურიდიდიასობგერა„I“-ისმინიმალური
სიმაღლეუნდაშეესაბამებოდეს703.7.4ცხრილს.

გა მო ნაკ ლი სი: თავშეყრისდასაჯდომებიანადგილებ-
ში, სადაცმაქსიმალურიხედვის მანძილიარის30,5
მ ან მეტი, დაბალი გარჩევადობის მქონე მოძრავი/
ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშნების ლათი-
ნური დიდი ასობგერა „I“-ის მინიმალური სიმაღლე
უნდაგაიზარდოს25მმყოველი9,0მხედვისმანძი-
ლისათვის, იმის გათვალისწინებით, რომ სიმბოლოს
უმცირესისიმაღლეუნდაიყოს200მმ. ხედვისმან-
ძილიუნდაგაიზომოსროგორცთარაზულიმანძილი
სიმბოლოსა და სიმბოლოს მოსალოდნელი ხედვის
ადგილსშორის.

703.7.5 სიმ ბო ლოს სი გა ნე. ლათინურიდიდიასობგერა
„O“გამოყენებულუნდაიქნასშრიფტისყველადაბალი
გარჩევადობისმქონემოძრავი/ცვალებადიშეტყობინე-
ბის(VMS)ნიშნებისდასაშვებისიგანისგანსასაზღვრად.
დაბალი გარჩევადობის მქონე მოძრავი/ცვალებადი
შეტყობინების (VMS) ნიშნები უნდა შეესაბამებოდეს
პიქსელების რაოდენობას სიმბოლოების სიგანისთვის
703.7.5ცხრილისმიხედვით.

703.7.6 შტრი ხის სი გა ნე. ლათინური დიდი ასობგერა
„I“ გამოყენებულ უნდა იქნას შრიფტის ყველა დაბა-
ლიგარჩევადობის მქონე (VMS) სიმბოლოსდასაშვები
სიგანისგანსასაზღვრად.დაბალიგარჩევადობისმქონე
მოძრავი/ცვალებადიშეტყობინების(VMS)ნიშნებიუნ-
დაშეესაბამებოდესპიქსელებისრაოდენობასშტრიხის
სიგანისთვის703.7.5ცხრილისმიხედვით.
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703.2.7 და შო რე ბა სიმ ბო ლოებს შო რის. დაშორებე-
ბიუნდა გაიზომოსშეტყობინების მომიჯნავედაბალი
გარჩევადობის მქონე მოძრავი/ცვალებადი შეტყობი-
ნების (VMS)ნიშნებისორუახლოესწერტილსშორის,
სიტყვებს შორის დაშორების გამოკლებით. დაბალი

ცხრილი703.7.4დაბალირეზოლუციისმქონე(VMS)სიმბოლოებისსიმაღლე

სი მაღ ლე  ია ტა კი დან  სიმ ბო ლოს   
სა ბა ზი სო  ხა ზამ დე1 ხედ ვის  თარაზული  მან ძი ლი სიმ ბო ლოს  მი ნი მა ლუ რი  სი მაღ ლე

1000მმ-დან
1800მმ-ზენაკლებიანტოლი

3000მმ-ზენაკლები 50მმ

3000მმდამეტი
50მმ,დამატებით5,0მმხედვისმანძილისყოველ

300მმ-ზე3000მმ-ისმაღლა

1800მმ-ზემეტი
3000მმ-ზენაკლებანტოლსიმაღლემდე

4500მმ-ზენაკლები 75მმ

4500მმდამეტი
75მმ,დამატებით5,0ხედვისმანძილისყოველ

300მმ-ზე4500მმ-ისმაღლა

3000მმ-ზემეტი
6000მმ-ზენაკლები

6000მმ-ზენაკლები 100მმ

6000მმდამეტი
100მმ,დამატებით5,0ხედვისმანძილისყოველ

300მმ-ზე6000მმ-ისმაღლა

1.შვეულისიმაღლეგაზომილიაიმადგილისიატაკიდანსაიდანაცვუყურებთ,სიმბოლოებისყველაზემაღალიხაზისსაბაზისოხაზამდე.

ცხრილი703.7.5პიქსელებისრაოდენობადაბალირეზოლუციის(VMS)ნიშნებისათვის1

სიმ ბო ლოს  სი მაღ ლე  სიმ ბო ლოს  სი გა ნის  დია პა ზო ნი  შტრი ხის  სი გა ნის  დია პა ზო ნი  სიმ ბო ლოებ ს შო რის  მან ძი ლის  დია პა ზო ნი
7 5-6 1 2

8 6-7 1-2 2-3

9 6-8 1-2 2-3

10 7-9 2 2-4

11 8-10 2 2-4

12 8-11 2 3-4

13 9-12 2-3 3-5

14 10-13 2-3 3-5

15 11-14 2-3 3-5

1.გაზომილიაპიქსელებში.

გარჩევადობის მქონე მოძრავი/ცვალებადი შეტყობი-
ნების(VMS)ნიშნებიუნდაშეესაბამებოდესპიქსელე-
ბისრაოდენობასსიმბოლოებსშორისდაშორებისათვის
703.7.5ცხრილისმიხედვით.

FIGURE 703.7.5
LOW RESOLUTION VMS SIGNAGE CHARACTERS
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მა გა ლი თი 1 მა გა ლი თი 2

მა ხა სია თე ბე ლი მა გა ლი თი 1 მა გა ლი თი 2

ა სიმბოლოსსიმაღლე 14პიქსელი 7პიქსელი

ბ შტრიხისსიგანე 2პიქსელი 1პიქსელი

გ სიმბოლოებსშორისდაშორება 3პიქსელი 2პიქსელი

დ ხაზებსშორისდაშორება 4პიქსელი

სურათი703.7.5

დაბალირეზოლუციისმქონე(VMS)ნიშნებისსიმბოლოები
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703.7.8 და შო რე ბა სტრი ქო ნებს შო რის. დაბალი გარ-
ჩევადობის მქონე მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების
(VMS)ნიშნებიუნდაშეესაბამებოდეს703.2.8ქვეთავს.

703.7.9 სი მაღ ლე ია ტა კი დან. დაბალი გარჩევადობის
მქონემოძრავი/ცვალებადიშეტყობინების (VMS)ნიშ-
ნები იატაკიდან, არაუმცირეს, 1000 მმ სიმაღლეზე
უნდა იყოს იმ ადგილიდან, საიდანაც ვუყურებთ,რაც
იზომებასიმბოლოსქვედახაზამდე.სიმაღლეებიუნდა
შეესაბამებოდეს703.2.4ცხრილს,ნიშანზედაბალიგარ-
ჩევადობის მქონე მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების
(VMS)ნიშნებისზომაზედაყრდნობით.

703.7.10 ზე და პი რე ბი. დაბალი გარჩევადობის მქონე
მოძრავი/ცვალებადიშეტყობინების(VMS)ნიშნებსუნ-
დაჰქონდესარაამრეკლავიზედაპირები.

703.7.11 კონ ტრას ტი. დაბალი გარჩევადობის მქონე
მოძრავი/ცვალებადიშეტყობინების(VMS)ნიშნებიუნ-
დაიყოსღიაფერის,მუქფონზე.

703.7.12 დამ ცა ვი სა ფა რე ბი. თუ დამცავი ფენა მდე-
ბარეობს მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების (VMS)
ნიშნების ზემოთ, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება
მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშნების
დანახვა,დამცავ საფარებსუნდა ჰქონდეთ არაამრეკ-
ლავიზედაპირები.

703.7.13 არეკ ვლა.შენობისფარგლებშიარსებულადგი-
ლებზემოძრავი/ცვალებადიშეტყობინების(VMS)ნიშ-
ნების არეკვლა ავტომატურად უნდა შეესაბამებოდეს
გარშემორტყმულისინათლისდონისცვლილებებს.

703.7.14 ცვლი ლე ბის ხა რის ხი. თუშესაძლებელია,რომ
მოძრავი/ცვალებადი შეტყობინების (VMS) ნიშნები
მთლიანადიყოსნაჩვენებიერთიანეკრანზე,იგიეკრან-
ზეუძრავადუნდაგამოჩნდესარაუმცირეს3წამისგან-
მავლობაშიანარაუმცირესერთიწამითშეტყობინება-
შიარსებულიყოველი7სიმბოლოსათვის,დაშორებების
ჩათვლით,რომლებიცუფროხანგრძლივია.

703.8 დის ტან ციუ რი ინ ფრა წი თე ლი ხმო ვა ნი სიგ ნა ლის 
სის ტე მე ბი (RIAS). 

703.8.1 ზო გა დი. დისტანციურიინფრაწითელიხმოვანი
სიგნალისსისტემებიუნდაშეესაბამებოდეს703.8ქვე-
თავს.

703.8.2 გა დამ ცე მე ბი. ასეთისარსებობისშემთხვევაში,
დისტანციურიინფრაწითელიხმოვანინიშნისგადამცე-
მებიისეუნდამოეწყოს,რომუკავშირდებოდეს703.8.3
ქვეთავისშესაბამისმიმღებებს.

703.8.3 დის ტან ციუ რი ინ ფრა წი თე ლი ხმო ვა ნი ნიშ ნე ბის 
მიმ ღე ბე ბი. 

703.8.3.1 სიხ ში რე. ძირითადიხმოვანიშეტყობინებე-
ბისმოდულაციურისიხშირეუნდაიყოს25კ/ჰც,+/-2
5კ/ჰცცდომილებით,ხოლოინფრაწითელისხივების
სიგრძე850-დან950ნანომეტრამდე(ნმ).

703.8.3.2 ოპ ტი კუ რი ენერ გიის სიმ ჭიდ რო ვე. მიმღები
უნდაგამოსცემდეს12დეციბელის(დბ)სიგნალსდა-
მატებული„ხმაურიხმაურთან“თანაფარდობა1კ/ჰც

მოდულაციისტონით25კ/ჰცქვემატარებლის+/-2.5
კ/ჰც ცდომილების პირობებში, როდესაც ოპტიკური
ენერგიისსიხშირე26პიკოვატიაკვადრატულმილი-
მეტრზე მიმღების ფოტოსენსორის ჭუჭრუტანასთან
გაზომვისას.

703.8.3.3 ხმის სიმ ძლავ რე. ხმისგამომცემიდანწამო-
სულიხმისსიმძლავრეუნდაიყოს75დბ.

703.8.3.4 ხმის გავ რცე ლე ბის დია პა ზო ნი. ხმის გავ-
რცელებისდიაპაზონიუნდაიყოსფართომასშტაბია-
ნი, მათშორისშენობისგარესივრცეშისმენადობი-
სათვის.

703.8.3.5 რამ დე ნი მე სიგ ნა ლი. ხედვისმიმღებველში
ორი სიგნალიდან უფრო ძლიერის დასაჭერად გან-
კუთვნილი მიმღების მიღების ძალის თანაფარდობა
უმნიშვნელოდაბრკოლებისპირობებში.დაახლოებით
20დბუნდაიყოს.

703.9 ფე ხით მო სია რუ ლე თათ ვის გან კუთ ვნი ლი სიგ ნა ლე-
ბი. ფეხითმოსიარულეთათვისგანკუთვნილიმისაწვდომი
სიგნალები უნდა შეესაბამებოდეს 4E.09-4E13 ქვეთავებს
- „ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი მისაწვდომი
სიგნალები და ამომცნობები“, რომლებიც ჩამოთვლილია
საერთოსატრანსპორტოსაკონტროლომოწყობილობების
შესახებსახელმძღვანელოს106.2.3ქვეთავში.

გა მო ნაკ ლი სი: ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნი-
ლისიგნალებიარსაჭიროებსხმოვანიტონებისარჩევი-
სათვისგანსაზღვრულმოთხოვნებთანშესაბამისობას.

ქვე თა ვი 704  
ტე ლე ფო ნე ბი 

704.1 ზო გა დი. საზოგადოებრივიმოხმარებისტელეფონები
უნდაშეესაბამებოდეს704-ექვეთავს.

704.2 ეტლში მჯდომისთვის მისაწვდომი ტელეფონები.ეტ-
ლში მჯდომისთვის მისაწვდომი საზოგადოებრივი მოხმა-
რებისტელეფონებიუნდაშეესაბამებოდეს704.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: საზოგადოებრივიმოხმარებისტელეფო-
ნები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია მანქანი-
დანგადასვლისგარეშე,არარისაუცილებელი,უზრუნ-
ველყოფდეს 704.2ქვეთავისშესაბამისიატაკისთავი-
სუფალსივრცეს.

704.2.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უნდამოეწყოს
იატაკისთავისუფალისივრცე.იატაკისთავისუფალი
სივრცეარუნდაიყოსჩახერგილიზღუდეებით,და-
საჯდომებითანსხვაელემენტებით.

704.2.1.1 პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი. სადაცპარალე-
ლურიმისაწვდომიამოწყობილი,მანძილიტელეფო-
ნისნაკვეთურისკიდიდანტელეფონისწინამხარემდე
უნდაიყოს,არაუმეტეს,250მმ.
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თავი 7. სა კო მუ ნი კა ციო ელე მენ ტე ბი და ფუნ ქციე ბი

250 მაქს

სურათი704.2.1

იატაკისთავისუფალისივრცეტელეფონებისთვის

პარალელურიმისაწვდომი

500 მაქს

სურათი704.2.2

იატაკისთავისუფალისივრცეტელეფონებისთვის

მისაწვდომიწინიდან

704.2.1.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი. სადაც წინიდან მი-
საწვდომია მოწყობილი, მანძილი ნაკვეთურის წი-
ნაკიდიდანტელეფონისწინამხარემდეუნდაიყოს,
არაუმეტეს,500მმ.

704.2.2 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ტელეფონის ყვე-
ლაზემაღალისამართავიუნდაშეესაბამებოდეს309-ე
ქვეთავს. ტელეფონებს უნდა ჰქონდეს სამართავი ღი-
ლაკი, რომელიც ხელის მიჭერით აქტიურდება, სადაც
ამგვარიმოწყობილობაადაყენებული.

704.2.3 სა ტე ლე ფო ნო ცნო ბა რი. სადაცგანთავსებულია
სატელეფონო ცნობარი, იგი უნდა შეესაბამებოდეს
309-ექვეთავს.

704.2.4 კა ბე ლის სიგ რძე. ტელეფონისყურმილისკაბე-
ლისსიგრძეუნდაიყოსარაუმცირეს750მმ.

704.3 ტე ლე ფო ნე ბი ხმის მა რე გუ ლი რებ ლით.საზოგადოებ-
რივიმოხმარებისტელეფონები,რომელთაცუნდაჰქონდეს
ხმის სიმძლავრის მარეგულირებლები, აღჭურვილი უნდა
იყოსხმისსიმძლავრისმარეგულირებლით,რომელიცხმას
არეგულირებს20დეციბელამდე.ხმისსიმძლავრისზრდის
მარეგულირებლებიუნდაუზრუნველყოფდეს,სულმცირე,
ხმისსიმძლავრისერთიშუალედურისაფეხურითმომატე-

ბას, რომელიც, არაუმცირეს, 12 დეციბელის ტოლი უნდა
იყოს. უნდა არსებობდეს ავტომატური საწყისი მდგომა-
რეობისუზრუნველმყოფიმექანიზმი.

704.4 ტე ლე ტაი პი (TTY).ტელეტაიპები,რომლებიცსაჭი-
როა ფასიანი საზოგადოებრივი მოხმარების ტელეფონე-
ბისათვის, მუდმივადუნდა იყოსტელეფონის ნაკვეთურ-
შიჩაყენებულიანმისმომიჯნავედგანთავსებული.სადაც
აკუსტიკურიდამაკავშირებელია,ტელეფონისკაბელისაკ-
მარისადგრძელიუნდაიყოს,რომტელეტაიპიდატელე-
ფონისყურმილიერთმანეთთანდააკავშიროს.

704.5 სი მაღ ლე. გამოყენებისას ტელეტაიპის კლავიატუ-
რისზედაპირიიატაკიდან,არაუმცირეს,860მმსიმაღლეზე
უნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცდასაჯდომებიაგანთავსებული,ტე-
ლეტაიპიარსაჭიროებსამქვეთავთანშესაბამისობას.

704.6 ტე ლე ტაი პის თა რო.სადაცსაზოგადოებრივიმოხმა-
რების ტელეფონები ისეა დაგეგმარებული, რომ შეიცავს
პორტატულ ტელეტაიპს, მათ უნდა ჰქონდეს თარო და
დენსართი ტელეფონის ნაკვეთურში ან მის მომიჯნავედ.
ტელეფონის ყურმილის მოთავსება შესაძლებელი უნდა
იყოსთაროსზედაპირზე.თაროზეუნდაეტეოდესტელე-
ტაიპი.თაროსზემოთ, იმ ადგილისთავზე, სადაცტელე-
ტაიპიამოთავსებული,შვეულადუნდაიყოს,არაუმცირეს,
150მმსიმაღლისთავისუფალისივრცე.

704.7 უსი ნათ ლო თა დახ მა რე ბის ჯი ხუ რი. უსინათლოთა
დახმარების თითოეული საზოგადოებრივი ჯიხური უნდა
იტევდეს ერთ მომხმარებელს დასაჯდომითა და პირადი
შემომზღუდავებით,ორმხრივვიდეოსაკომუნიკაციოსის-
ტემასდა არაუმცირეს215ლუქსგანათებისდონის მქო-
ნედიფუზიურგანათებას.დასაჯდომისსივრცისფონსდა
ორმხრივვიდეოსაკომუნიკაციოსისტემასუნდაჰქონდეს
ბრტყელი,არატექსტურულიზედაპირიდაზედაპირიღია
მწვანესადალურჯიფერებისდიაპაზონში.

ქვე თა ვი 705  
ამოც ნო ბა დი გამაფრთხილებლები

705.1 ზო გა დი. ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედაპი-
რებიუნდაშეესაბამებოდეს705-ექვეთავს.

705.2 სტან დარ ტი ზი რე ბა. ამოცნობადი გამაფრთხი-
ლებლებისზედაპირებისტანდარტულიუნდაიყოსშენო-
ბის,მისაწვდომისაშუალებებისანშენობებისკომპლექსის
საზღვრებში.

705.3 კონ ტრას ტი. ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედა-
პირებივიზუალურადუნდაგანსხვავდებოდესმომიჯნავეზე-
დაპირებისგანდაუნდაიყოსღიაფერზემუქიანმუქფერზე
ღია.

705.4 მდე ბა რეო ბა შე ნო ბის შიგ ნით. შენობებში მდებარე
ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედაპირებიუნდაგან-
სხვავდებოდეს მომიჯნავე სავალი ზედაპირებისგან სიმ-
კვრივითანჯოხისკაკუნისხმით.

705.5 თავ წაკ ვე თი ლი გუმ ბა თე ბი. ამოცნობადი
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გამაფრთხილებლებისზედაპირებზეუნდაიყოს705.5ქვე-
თავისშესაბამისითავწაკვეთილიგუმბათები.

705.5.1 ზო მა. თავწაკვეთილიგუმთათებისფუძისდია-
მეტრიუნდაიყოს,არაუმცირეს23მმდა,არაუმეტეს,
36 მმ, ხოლო წვეროს დიამეტრი ფუძის დიამეტრის,
არაუმცირეს50%და,არაუმეტეს,65%.

705.5.2 სი მაღ ლე. თავწაკვეთილიგუმბათებისსიმაღლე
უნდაიყოს5,0მმ.

705.5.3 სივ რცე. თავწაკვეთილი გუმბათების ცენტრი-
დანცენტრამდედაშორებაუნდაიყოს,არაუმცირეს,40
მმდა,არაუმეტეს,60მმ,ხოლოფუძიდანფუძემდედა-
შორება,არაუმცირეს,16,5მმდაფაზეყველაზეახლოს
მდებარეგუმბათებსშორისგაზომვისას.

40−− 60

CL CL
CL

40
−6

0

16.5 მინ

სურათი705.5(ა)

თავწაკვეთილიგუმბათისზომადადაშორებები

705.5.4 სწორ ხა ზოვ ნე ბა. თავწაკვეთილი გუმბათები
კვადრატულიბადისსახითუნდაიყოსდალაგებული.

705.6 ამოც ნო ბა დი გა მაფ რთხი ლებ ლე ბის სიღ რმე და სი გა-
ნე.ამოცნობადიგამაფრთხილებლებიუნდაშეესაბამებო-
დესშემდეგს:

1.ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედაპირებიუნ-
დაგრძელდებოდესარაუმცირეს600მმ-ითფეხით

მოსიარულეთამოძრაობისმიმართულებით.

2. ბორდიურისპანდუსებზედაშერეულზედაპირებზე
ამოცნობადი გამაფრთხილებლები უნდა გაგრძელ-
დესბორდიურისპანდუსებისმთელსსიგანეზე,გარ-
დაკონუსისებურადგაგანიერებულიგვერდებისადა
შერეულიზედაპირებისა.

3.ლიანდაგზე საფეხმავლოგადასასვლელები არ მდე-
ბარეობსქუჩისან ავტომაგისტრალისფარგლებში,
ამოცნობადი გამაფრთხილებლები უნდა გაგრძელ-
დესგადაკვეთისმთელსიგრძეზე.

4.ავტობუსებისადასალიანდაგოსატრანსპორტოსა-
შუალებებში ასასვლელ ბაქნებზე ამოცნობადი გა-
მაფრთხილებლებისზედაპირიშესაძლოაგაგრძელ-
დესბაქნისსაზოგადოებრივისარგებლობისსივრცის
მთელსიგანეზე.

5.ტროტუარებთანანქუჩისდონისტრანზიტულგაჩე-
რებებზე სატრანსპორტო საშუალებებში ასასვლელ
და ჩამოსასვლელ სივრცეში, ამოცნობადი გამაფ-
რთხილებლების ზედაპირები უნდა გაგრძელდეს
ტრანზიტულიგაჩერებისსრულსიგრძეზე.

5,
0

− 6332

− %56%05
ფუძის დიამეტრი

სურათი705.5(ბ)

სიმაღლე(გაზრდილი)

600 მინ

ბორდიურის პანდუსის 
მთელი სიგანე

სურათი705.6(ა)

ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისმოცულობა-პერპენდიკულარული
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600 მინ

600 მინ

ბორდიურის პანდუსის 
მთელი სიგანე

დაშვების/მოსატრიალებელი 
სივრცის მთელი სიგანე

705.7 გან თავ სე ბა ამოცნობადი გამაფრთხილებლების ზე-
დაპირებიუნდაგანთავსდეს705.7ქვეთავისშესაბამისად.

705.7.1 ბორ დიუ რის პერ პენ დი კუ ლა რუ ლი პან დუ სე ბი.
ბორდიურის პერპენდიკულარულ  პანდუსებზე ამოც-
ნობადი გამაფრთხილებლების ზედაპირები უნდა გან-
თავსდესშემდეგისგათვალისწინებით:

1. თუპანდუსისქვედადონისცვლილებისხაზიბორ-
დიურის უკან არის, ამოცნობადი გამაფრთხილებ-
ლებისზედაპირებიუნდა განთავსდეს ბორდიურის
უკან.

2. თუპანდუსისქვედადონისცვლილებისხაზიბორ-
დიურის უკან არის და დაშორება ქვედა დონის
ცვლილების ხაზიდან ბორდიურის უკანა კიდემდე
1500მმანნაკლებია,ამოცნობადიგამაფრთხილებ-
ლებისზედაპირებიუნდაგანთავსდესპანდუსისზე-
დაპირზე,ქვედადონისცვლილებისხაზიდანერთი
გუმბათისფარგლებში.

3.თუპანდუსისქვედადონისცვლილებისხაზიბორ-
დიურის უკან არის და დაშორება ქვედა დონის
ცვლილებისხაზიდანბორდიურისუკანამხარემდე
1500 მმ-ზე მეტია, ამოცნობადი გამაფრთხილებ-
ლებისზედაპირებიუნდა განთავსდეს ბორდიურის
უკან.

705.7.2 ბორ დიუ რის პა რა ლე ლუ რი პან დუ სე ბი. ბორ-
დიურის პარალელურ  პანდუსებზე ამოცნობადი
გამაფრთხილებლების ზედაპირები შესაძლოა გან-
თავსდეს მოსატრიალებელ სივრცეზე,   ქუჩასა და
ტროტუარებსშორის,წყლისგამტარისკიდესთან.

705.7.3 შე რეუ ლი გა დას ვლე ბი. შერეულ  გადასვლებ-
ზეამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედაპირები
უნდაგანთავსდესბორდიურისუკანამხარეს.სადაც
ფეხითმოსიარულეთაშემაღლებულიგადასასვლე-
ლები,დახრილისამკუთხაკუთხეებიანქუჩაშიფე-
ხითმოსიარულეთა სხვა დონის გადასასვლელებია
უზრუნველყოფილი, ამოცნობადი გამაფრთხილებ-
ლების ზედაპირები უნდა განთავსდეს  ქუჩასა და
ტროტუარებსშორის,წყლისგამტარისკიდესთან.

705.7.4 ფე ხით მო სია რუ ლე თა უსაფ რთხოე ბის კუნ ძუ-
ლე ბი. ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების კუნ-
ძულებთან ამოცნობადი გამაფრთხილებლების ზე-
დაპირებიუნდამდებარეობდესფეხითმოსიარულე-
თაკუნძულებისკიდეებთანდაგამოყოფილიუნდა
იყოსერთმანეთისგანარაუმცირეს600მმსიგრძით.

სურათი705.6(გ)

ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისმოცულობა-პარალელური

სურათი705.6(ბ)

ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისმოცულობა-შებრუნებულიპანდუსი
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(ა) (ბ)

ქვედა დონის წყვეტის ორივე 
დაბოლოება ბორდიურის უკანა 
მხრიდან 1500 მმ-ზე ნაკლებია ქვედა დონის წყვეტის ერთი 

ან ორივე დაბოლოება 
ბორდიურის უკანა მხრიდან 
1500 მმ-ზე მეტია 

ამოცნობადი გამაფრთხილებლები 
მდებარეობს ბორდიურის უკან

სურათი705.7.1

პერპენდიკულარულიბორდიურისპანდუსები

სურათი705.7.2

პარალელურიბორდიურისპანდუსები

სრული ზედაპირის 
გასწვრივ მდებარე 
ამოცნობადი 
გამაფრთხილებლები 

სურათი705.7.3

შერეულიზედაპირები
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705.7.5 ლიან დაგ ზე სა ფეხ მავ ლო გა და სას ვლე ლე ბი.თუ
ლიანდაგზესაფეხმავლოგადასასვლელებიარმდება-
რეობსქუჩისანავტომაგისტრალისფარგლებში,ამოც-
ნობადიგამაფრთხილებლებიუნდაგანთავსდესლიან-
დაგისგადასასვლელისთითოეულმხარეს.ამოცნობადი
გამაფრთხილებლებისზედაპირისკიდე,რომელიცყვე-
ლაზე ახლოს მდებარეობს ლიანდაგის გადასასვლელ-
თან, უნდა იყოს არაუმცირეს 1800 მმ და არაუმეტეს
4500 მმუახლოესირელსის (რონის) შუახაზიდან. სა-
დაცფეხითმოსიარულეთათვისჭიშკრებია,ამოცნობა-
დი გამაფრთხილებლების ზედაპირები უნდა განთავ-
სდესჭიშკართან,ლიანდაგისსაპირისპირომხარეს.

1800- 4500

ჭიშკარი
ფეხით

მოსიარულეთათვის 

სურათი705.7.5

საფეხმავლოსარკინიგზოგადასასვლელები

705.7.6 შე სას ვლე ლის ბაქ ნე ბი. ავტობუსებსა და სა-
ლიანდაგოსატრანსპორტოსაშუალებებშიშესასვლელ
ბაქნებთან,ამოცნობადიგამაფრთხილებლებისზედაპი-
რებიუნდაგანთავსდესსატრანსპორტოსაშუალებებში
შესასვლელად,ბაქნისკიდესთან.

705.7.7 ასას ვლე ლი და ჩა მო სას ვლე ლი სივ რცეე ბი.ტრო-
ტუარებთანანქუჩისდონისტრანზიტულგაჩერებებზე,
სალიანდაგოსატრანსპორტოსაშუალებებშიასასვლელ
დაჩამოსასვლელსივრცეში,ამოცნობადიგამაფრთხი-
ლებლებისზედაპირებიუნდაგანთავსდესსარკინიგზო
ტრანსპორტისკენმიმართულიასასვლელიდაჩამოსას-
ვლელისივრცისგვერდით.

ქვე თა ვი 706 
მოს მე ნის დამ ხმა რე სის ტე მე ბი 

706.1 ზო გა დი. სადაც მოწყობილია მოსმენის დამხმარე
მისაწვდომისისტემებიუნდაშეესაბამებოდეს706-ექვე-
თავს.

706.2 მიმ ღე ბი ჯე კი. მოსმენისდამხმარესისტემებთანგამო-
საყენებელიმიმღებებიუნდაშეიცავდეს3,2მმ-ისსტანდარ-
ტულმონაურალურ(მონოფონიურ)ჯეკს.

706.3 ინ დუქ ციუ რი კა ბე ლუ რი სის ტე მე ბი. თუინდუქციური
მოსასმენი კაბელური სისტემებია, უნდა შეესაბამებოდეს
IEC-60118-4–ს,როგორცჩამოთვლილია106.2.2ქვეთავში.

706,5 მოს მე ნის დამ ხმა რე მოწ ყო ბი ლო ბის მიმ ღე ბის თავ-
სე ბა დო ბა. მიმღებები,რომლებიცმოსმენისდამხმარემოწ-
ყობილობასთანთავსებადიუნდა იყოს,უნდაუკავშირდე-
ბოდესმოსმენისდამხმარემოწყობილობებისსაინდუქციო
კოჭებსყელზეშემოსადებიკაბელით.

706.5 ბგე რის წნე ვის დო ნე.მოსმენისდამხმარესისტემებს
უნდაშეეძლოს,არაუმცირეს,110დეციბელიდა,არაუმე-
ტეს,118დეციბელიბგერისწნევისდონისუზრუნველყოფა,
50დეციბელამდეხმისსიმაღლისდინამიურიდიაპაზონით.

706.6 სიგ ნა ლი- ხმაურ თან თა ნა ფარ დო ბა. მოსმენის დამ-
ხმარესისტემებისშიგნითშექმნილი,სიგნალსადახმაუ-
რისთანაფარდობაუნდაიყოს,არაუმცირეს,18დეციბელი.

სურათი705.7.4

ფეხითმოსიარულეთაუსაფრთხოებისკუნძულები
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706.7 პი კუ რი ზღვა რი. პიკურიზღვარიარუნდააღემატებო-
დეს18დეციბელსსაუბრისმაქსიმალურპიკებთანშედარებით.

ქვე თა ვი 707  
ბან კო მა ტე ბი და ჩა სა რიც ხი აპა რა ტე ბი 

707.1 ზო გა დი. ბანკომატებიდაჩასარიცხიაპარატებიუნდა
შეესაბამებოდეს707-ექვეთავს.

707.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. აპარატის წინ უნდა
იყოსიატაკისთავისუფალისივრცე.

გა მო ნაკ ლი სი: იატაკისთავისუფალისივრცესაჭიროარ
არის მხოლოდ ავტომობილით მისადგომ ბანკომატებ-
თანდაჩასარიცხაპარატებთან.

707.3 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი.ელემენტებისსამართა-
ვებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.გარდაიმშემ-
თხვევისა,თუშესაფერისიფუნქციონალურიღილაკებიარ
არისუზრუნველყოფილი,თითოეულიელემენტის სამარ-
თავიუნდაგანირჩეოდესხმითანშეხებით,გააქტიურების
გარეშე.

გა მო ნაკ ლი სი: მხოლოდ ავტომანქანით  მისადგომი
ბანკომატებიდა ჩასარიცხი აპარატები არ საჭიროებს
309.2ან309.3ქვეთავთანშესაბამისობას.

707.4 პრი ვა ტუ ლო ბა. ბანკომატები უნდა იძლეოდეს ყვე-
ლაინდივიდუალურიპირისმიერმიღებულიდაგაცემული
ინფორმაციისერთნაირიხარისხისპრივატულობისშესაძ-
ლებლობას.

707.5 ციფ რე ბია ნი ღი ლა კე ბი. ციფრებიანი ღილაკები და-
ლაგებულიუნდაიყოს 12ღილაკადმზარდი ან კლებადი
თანმიმდევრობით.ციფრ„ხუთ“-ზეუნდაიყოსამობურცუ-
ლიწერტილი.

707.6 ფუნ ქციო ნა ლუ რი ღი ლა კე ბი.ფუნქციონალურიღი-
ლაკებიუნდაშეესაბამებოდეს707.6ქვეთავს.
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FIGURE 707.5(A)
NUMERIC KEY LAYOUT - 12-KEY ASCENDING

სურათი707.5(ა)

ციფრებიანიკლავიშებისგანლაგება-

12-კლავიშიმზარდითანმიმდევრობით
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FIGURE 707.5(B)

NUMERIC KEY LAYOUT - 12-KEY DESCENDING

სურათი707.5(ბ)

ციფრებიანიკლავიშებისგანლაგება-

12კლავიშიკლებადითანმიმდევრობით

707.6.1 ამო ბურ ცუ ლი სიმ ბო ლოე ბი. ფუნქციონალური
ღილაკების ზედაპირებს უნდა ჰქონდეს ამობურცული
სიმბოლოები,როგორცმოცემულია707.6.1ცხრილში.

ცხრილი707.6.1ამობურცულისიმბოლოები

კლა ვი შის  ფუნ ქცია
ამობურცული  სიმ ბო ლოს   

აღ წე რი ლო ბა
ამობურცული 

 სიმ ბო ლო 

დაწყებაან
გაგრძელება:

წრე    e

წაშლაან
შესწორება:

მარცხნივმიმართულიისარი  f ან<

გაუქმება: "X" X

მომატება: მიმატებისნიშანი +
დაკლება: გამოკლებისნიშანი       _

707.6.2 კონ ტრას ტი. ფუნქციონალური ღილაკები ვი-
ზუალურად უნდა გამოირჩეოდეს ფონის ზედაპირე-
ბისგან.ღილაკებისზედაპირზე არსებული ნიშნებიდა
სიმბოლოებიღილაკებისზედაპირების კონტრასტული
უნდაიყოს.ვიზუალურიკონტრასტიუნდაიქმნებოდეს
ღიადამუქიანმუქიდაღიაფერებისგამოყენებით.

გა მო ნაკ ლი სი: 707.6.1 ქვეთავით მოთხოვნილი ამო-
ბურცულისიმბოლოებიარარისაუცილებელი,შეე-
საბამებოდეს707.6.2ქვეთავს.

707.7 საჩ ვე ნე ბე ლი ეკ რა ნი. საჩვენებელიეკრანიუნდაშეე-
საბამებოდეს707.7ქვეთავს.

707.7.1 ხილ ვა დო ბა. საჩვენებელიეკრანისდანახვაშე-
საძლებელიუნდაიყოსაპარატისწინარსებულიიატა-
კისთავისუფალისივრცისცენტრიდანზემოთ1000მმ
წერტილიდან.

გა მო ნაკ ლი სი: მხოლოდ ავტომობილით მისადგომი
ბანკომატებიდაჩასარიცხიაპარატებიარსაჭიროებს
ამქვეთავთანშესაბამისობას.
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707.7.2 ნიშ ნე ბი. ეკრანზე ნიშნები უნდა გამოისახოს
„sans serif“-ის ტიპის შრიფტით. ლათინური დიდი
ასობგერა„I“გამოყენებულუნდაიქნასშრიფტისყვე-
ლა ასობგერის დასაშვები სიმაღლის განსასაზღვრად.
ლათინურიდიდი ასობგერა „I“ უნდა იყოს, არაუმცი-
რეს, 5,0 მმ სიმაღლის. ასობგერები ფონის კონტრას-
ტულიუნდაიყოსდაკონტრასტიუნდაშეიქმნასმუქ
ფონზეღიაფერისანღიაფონზემუქიფერისასობგე-
რებისგამოსახვით.

707.8 საუბ რის ფუნ ქცია.აპარატებსუნდაჰქონდესსაუბ-
რისფუნქცია. მუშაობისინსტრუქციებიდაორიენტაცია,
გადარიცხვების შესახებ ინფორმაცია,  მომხმარებლის
მიერშეტანილიინფორმაციისდადასტურება,შეცდომების
შესახებშეტყობინებადაყველაგამოტანილიინფორმაცია
ხელმისაწვდომიუნდაიყოსდადამოუკიდებლადგამოყე-
ნებაუნდაშეეძლოსმხედველობისპრობლემისმქონეპი-
რებს.საუბარიუნდაშედგესმექანიზმითდაარამხოლოდ,
მათშორისსტანდარტულიშემაერთებლისანტელეფონის
ყურმილის საშუალებით, რომელიც ადვილად ხელმისაწ-
ვდომია ყველა მომხმარებლისთვის. საუბარი უნდა იყოს
ჩაწერილი ან უნდა განხორციელდეს ტელერობოტის სა-
შუალებითანსხვახელოვნურისაშუალებით.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. საუბრისნაცვლადდასაშვებიახმოვანიტონებისგა-
მოყენებახილვადიეფექტისთვის,რომელიცარგა-
მოისახებაეკრანზეუსაფრთხოებისმიზნებიდანგა-
მომდინარე,მათშორის,მაგრამარამხოლოდ,ვარ-
სკვლავებიპირადინომრებისაკრეფისას.

2.რეკლამებიდასხვამსგავსიინფორმაციააუცილე-
ბელი არ არის, იყოს ხმოვანი, თუ ისინი შეიცავს
ინფორმაციას,რომელიცშესაძლებელია გამოყენე-
ბულიქნასოპერაციისშესრულებისდროს.

3.როდესაც საუბრის სინთეზი შეუძლებელია, დინა-
მიური ანბანური ტექსტი საჭირო არ არის, იყოს
ხმოვანი.

707.8.1 მომ ხმა რებ ლის მიერ მარ თვა. შესაძლებელიუნ-
დაიყოსსაუბრისგამეორებაანშეჩერებამომხმარებ-
ლისმიერ.საუბრისფუნქციასუნდაჰქონდესხმისმა-
რეგულირებელი.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაშვებია,საუბარიშეჩერდესავტო-
მატურადნებისმიერიფუნქციისშესრულებისას,ოპე-
რაციისშერჩევისდროს.

707.8.2 ქვით რე ბი. სადაც არის ქვითრების დაბეჭდვის
შესაძლებლობა, ოპერაციის დასასრულებლად ან და-
სადასტურებლადსაუბრისუზრუნველმყოფიმოწყობი-
ლობებიუნდაიძლეოდესხმოვანინფორმაციასნაშთის

შესახებ,შეტყობინებებსშეცდომისშესახებდადაბეჭ-
დილქვითარზემოცემულყველასხვაინფორმაციას.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.არარისაუცილებელი,ინფორმაციაავტომატისმდე-
ბარეობის, ოპერაციის განხორციელების თარიღისა
და დროის, მომხმარებლის ანგარიშის ნომრისა და
მანქანისამომცნობისშესახებიყოსხმოვანი.

2.დაბეჭდილქვითარზეწარმოდგენილი ინფორმაცია,
რომელიციმეორებს ეკრანზე გამოსულხმოვან ინ-
ფორმაციას,არარისაუცილებელი,წარმოდგენილი
იყოსხმოვანიქვითრისფორმით.

3. არ არის აუცილებელი, საბანკო განაცხადებისა და
ქვითრებისდაბეჭდილიასლებიიყოსხმოვანი.

707.9 შე სა ტა ნი ინ ფორ მა ციის მარ თვა. თითოეული ფუნ-
ქციისთვისუნდაარსებობდეს,სულმცირე,ერთიტაქტი-
ლური სამართავი. სადაც უზრნველყოფილია, ღილაკების
ზედაპირებიეკრანებისარააქტიურადგილებშიამოწეული
უნდაიყოსგარემომცველიზედაპირებიდან.როდესაცინ-
ფორმაციისშეტანისმეთოდადმხოლოდმემბრანულიღი-
ლაკებიგამოიყენება,თითოეულიმათგანიშეხებისასუნდა
განირჩეოდესგარემომცველიზედაპირებისადამომიჯნავე
ღილაკებისგან.

707.10 ბრაილთან დაკავშირებული ინსტრუქციები. საუბ-
რისრეჟიმისდასაწყებადსაჭიროაბრაილთანდაკავშირე-
ბულიინსტრუქციებისარსებობა.ბრაილიუნდაშეესაბა-
მებოდეს703.4ქვეთავს.

ქვე თა ვი 708  
ორ მხრი ვი სა კო მუ ნი კა ციო სის ტე მე ბი 

708.1 ზო გა დი. ორმხრივისაკომუნიკაციოსისტემებიუნდა
შეესაბამებოდეს708-ექვეთავს.

708.2 ხმო ვა ნი და ხი ლუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი. სისტემაუნდა
გამოსცემდესროგორცხილულ,ისეხმოვანსიგნალებს.

708.3 ყურ მი ლე ბი.არსებობისშემთხვევაში,ყურმილისკა-
ბელებიუნდაიყოს,არაუმცირეს,730მმსიგრძის.

708.4 ტე ლე ფო ნით შე სას ვლე ლი სის ტე მა. ტელეფონით
შესასვლელისისტემაუნდაშეესაბამებოდესANSI/DASMA
303-ს,რომლებიცჩამოთვლილია106.2.5ქვეთავში.
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ქვე თა ვი 801  
ზო გა დი 

801.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი.სპეციალურიოთახებიდასივ-
რცეები,რომლებიცტექნიკურირეგლამენტის-„შენობა-
ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“-ს მიხედვით მისაწ-
ვდომიუნდაიყოს,უნდაშეესაბამებოდესმე-8თავისშე-
საბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 802  
თავ შეყ რის ფარ თო ბე ბი 

802.1 ზო გა დი. სივრცეებიეტლისთვისდაეტლისთვისგან-
კუთვნილი სივრცის მდებარეობა თავშეყრის ფართობებ-
ზე, სადაცმდებარეობსმაყურებელთადასაჯდომები,უნ-
და შეესაბამებოდეს 802-ე ქვეთავს. სადაცდასაჯდომები
მოწყობილიასაფეხურებად,რომელიცმოიცავსსასადილო
ზედაპირებსანსამუშაოზედაპირებს,სივრცეებიეტლის-
თვისდაეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისმდებარეობა
უნდა შეესაბამებოდეს 802.6, 802.7, 802.9, 802.10და 902
ქვეთავებს.გუნდისადამოთამაშეებისთვისგანკუთვნილი
დასაჯდომებიუნდაშეესაბამებოდეს802.2–802.7ქვეთა-
ვებს.

802.2 ია ტა კის ზე და პი რე ბი. ეტლისთვის განკუთვნილი
სივრცეებისიატაკისზედაპირებისდახრაარუნდააღემა-
ტებოდეს1:48-სდაუნდაშეესაბამებოდეს302-ექვეთავს.

802.3 სი გა ნე. ეტლისთვისგანკუთვნილიერთისივრცისმი-
ნიმალურისიგანეუნდაიყოს900მმ.სადაცერთმანეთის
მომიჯნავედ მდებარეობს ორი სივრცე ეტლისთვის, თი-
თოეულისივრცისმინიმალურისიგანეუნდაიყოს840მმ.

900 მინ

სურათი802.3(ა)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსიგანე

თავშეყრისფართობებზეერთისივრცე.

840 მინ 840 მინ

სურათი802.3(ბ)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსიგანეთავშეყრის

ფართობებზერამდენიმემომიჯნავესივრცე

802.4 სიღ რმე.

802.4.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე ბი.
ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,სადაცეტ-
ლისთვის განკუთვნილ სივრცეში შესვლა შესაძლებელია
წინაანუკანამხრიდან,ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცე
უნდაიყოსარაუმცირეს1300მმსიღრმის.სადაცეტლის-
თვისგანკუთვნილსივრცეშიშესვლაშესაძლებელიამხო-
ლოდგვერდითამხრიდან,ეტლისთვისგანკუთვნილისივ-
რცეუნდაიყოსარაუმცირეს1500მმსიღრმის.

802.4.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე ბი. 
არსებულშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,სადაც
ეტლისთვის განკუთვნილ სივრცეში შესვლა შესაძლებე-
ლია წინა ან უკანა მხრიდან, ეტლისთვის განკუთვნილი
სივრცეუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმსიღრმეში.სადაც
ეტლისთვის განკუთვნილ სივრცეში შესვლა შესაძლებე-
ლია მხოლოდ გვერდითა მხრიდან, ეტლისთვის განკუთ-
ვნილისივრცეუნდაიყოსარაუმცირეს1500მმსიღრმეში.

 1
30
0 
მი
ნ

სურათი802.4(ა)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსიღრმე

თავშეყრისფართობზემისაწვდომიწინაანუკანა

მხრიდან-ახალიშენობები

თავი8

სპე ცია ლუ რი ოთა ხე ბი და სივ რცეე ბი
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12
00

 მ
ინ

სურათი802.4(ბ)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსიღრმე

თავშეყრისფართობზე

მისაწვდომიწინაანუკანამხრიდან-

არსებულიშენობები

15
00

   
მი
ნ

სურათი802.4(გ)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსიღრმე

თავშეყრისფართობზე

მისაწვდომიგვერდითამხრიდან-

ახალიდაარსებულიშენობები

802.5 მი საწ ვდო მი.ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცეუნდა
ემიჯნებოდესმისაწვდომსვლაგეზს.მისაწვდომისვლაგეზი
არუნდაშეიჭრასეტლისთვისგანკუთვნილსივრცეში.

802.5.1 გა და ფარ ვა. ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცე
არუნდაშეიჭრასგასასვლელისაუცილებელსიგანეში.

გა მო ნაკ ლი სი: ახალ შენობებში ეტლისთვის განკუთ-
ვნილისივრცის სიღრმემდასაშვებია გადაფაროსგა-
სასვლელისაუცილებელისიგანე-არაუმეტეს100მმ.

მხრის შესაბამისობა

840   × 11200
840   × 1300

გასავლელის სიგანე

ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცე - ახალი შენობები

ახალ შენობებში 
გასასვლელის 
დაშვებული 
სიგანის 
მაქსიმალური 
გადაფარვა 

900 მინ. მისადგომი გზა

გასავლელის 
მისაწვდომი გზა

ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცე - არსებული შენობები

სურათი802.5.1(ა)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისმდებარეობისგადაფარვა-

უკანამისაწვდომი-ახალიდაარსებულიშენობები
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802.6 ეტ ლის თვის გან კუთ ვნი ლი სივ რცეე ბის მდე ბა რეო ბა. 

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცეებინებისმიერიდასაჯ-
დომებიანიფართობისგანუყოფელინაწილიუნდაიყოს.

802.7 და საჯ დო მი თან მხლე ბი პი რის თვის. თანმხლებიპი-
რისთვისგანკუთვნილიდასაჯდომი,რომელიც802.7ქვე-
თავსშეესაბამება,უნდამოეწყოსეტლისთვისგანკუთვნი-
ლითითოეულისივრცისგვერდზე.

802.7.1 თან მხლე ბი პი რის თვის გან კუთ ვნი ლი და საჯ დო-
მის ტი პი.თანმხლებიპირისთვისგანკუთვნილიადგი-
ლიეტლისთვისმისადგომსივრცეშიარსებულიადგი-
ლებისექვივალენტურიზომის,ხარისხის,კომფორტის
და მომსახურების უნდა იყოს. თანმხლები პირისთვის
განკუთვნილიდასაჯდომებიდასაშვებიაიყოსარაფიქ-
სირებული.

802.7.2 თან მხლე ბი პი რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი და საჯ-
დო მე ბის გან ლა გე ბა. რიგში ჩამწკრივებულდასაჯდო-
მებშითანმხლებიპირისთვისგანკუთვნილიდასაჯდომი
უნდამდებარეობდესისე,რომპირისმხარიუსწორდე-
ბოდესეტლშიმჯდომისმხარს.ითვლება,რომეტლში
მჯდომისმხარიეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწი-
ნამხრიდან900მმანმეტია,და300მმანმეტიეტ-
ლისთვისგანკუთვნილისივრცისუკანამხრიდან.თან-
მხლებიპირისთვისგანკუთვნილიდასაჯდომისიატაკის
ზედაპირიეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისიატაკის
ზედაპირისდონეზეუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: თანმხლები პირებისთვის განკუთვნი-
ლიდასაჯდომებისგანლაგებაარარისმოთხოვნილი,
სადაცდასაჯდომებიმოწყობილიასაფეხურებადდა
ისინიმოიცავენსასადილოზედაპირებსდასამუშაო
ზედაპირებს.

300 900

მხრის შესაბამისობა

სურათი802.7.2(ა)

თანმხლებიპირებისთვისგანკუთვნილი

დასაჯდომებისგანლაგება-ხედი

მხრის შესაბამისობა

900× 1500      ეტლისთვის მისაწვდომი სივრცე

900 მმ მინ. მისაწვდომი გზა

გასავლელის სიგანე

გასავლელის 
მისაწვდომი გზა

სურათი802.5.1(ბ)

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისმდებარეობისგადაფარვა-მისაწვდომიგვერდითამხრიდან
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300 900

სურათი802.7.2(ბ)

თანმხლებიპირებისთვისგანკუთვნილი

დასაჯდომებისგანლაგება

მისაწვდომიწინაანუკანამხრიდან-

არსებულიშენობები

300 900

100

მხრის შესაბამისობის 
დიაპაზონი

სურათი802.7.2(გ)

თანმხლებიპირებისთვისგანკუთვნილი

დასაჯდომებისგანლაგება

მისაწვდომიწინაანუკანამხრიდან-ახალიშენობე-

ბი

300300 900

მხრის შესაბამისობის 
დიაპაზონი

სურათი802.7.2(დ)

თანმხლებიპირებისთვისგანკუთვნილი

დასაჯდომებისგანლაგება

მისაწვდომიგვერდიდან

802.8 დასაჯდომები გადაადგილების შეზღუდვის მქონე 
პირებისთვის. გასავლელის გასწვრივ განთავსებული
დასაჯდომები გადაადგილების შეზღუდვის მქონე
პირებისთვისუნდაშეესაბამებოდეს802.8ქვეთავს.

802.8.1 სა ხე ლუ რე ბი. სადაც დასაჯდომებს აქვს სახე-
ლურები, გადაადგილების შეზღუდვის მქონე პირების

დასაჯდომისკიდეზე,დასაკეციანჩამოსაწევისახელუ-
რებიუნდამდებარეობდესგასავლელისმხარეს.

802.8.2 ამოც ნო ბა. თითოეულ გასავლელთან მდება-
რე დასაჯდომს გადაადგილების შეზღუდვის მქონე
პირებისთვის,უნდაჰქონდესნიშანიანაღნიშვნა.

802.9 ხედ ვის ხა ზე ბი.სადაცმოსალოდნელია,რომმაყურე-
ბელიმჯდომარეუყურებდესსანახაობას,ეტლშიმჯდომი
მაყურებლებისთვის განკუთვნილ სივრცეში უზრუნველ-
ყოფილიუნდა იყოს ხედვის ხაზი 802.9.1 ქვეთავის შესა-
ბამისად. სადაც მოსალოდნელია, რომ ეტლში მჯდომი
მაყურებლისწინმჯდომმამაყურებელმაფეხზემდგომმა
უყუროს სანახაობას, ეტლში მჯდომი მაყურებლისთვის
განკუთვნილსივრცეებშიხედვისხაზიუზრუნველყოფილი
უნდაიყოს802.9.2ქვეთავისშესაბამისად.

802.9.1 ხედ ვის ხა ზი მჯდო მა რე მა ყუ რებ ლე ბის თავ ზე. 
სადაც მოსალოდნელია,რომ მაყურებელი სანახაობის
დროს იჯდება, ეტლში მჯდომი მაყურებლებისთვის
განკუთვნილსივრცეებშიუნდაშეიქმნასწარმოდგენის
შესრულებისადგილისანსათამაშომოედნისკენმიმარ-
თულიისეთივეხედვისხაზები,როგორიცარსებობსეტ-
ლშიმსხდომებისათვისგანკუთვნილისივრცისყველა-
ზეახლოსმყოფიმაყურებლისთვის.სადაცდასაჯდომი
ისეა განთავსებული,რომ ხედვის ხაზებითავსზემოთ
იქმნება,ეტლშიმსხდომიმაყურებლებისთვისგანკუთ-
ვნილსივრცეებშიუნდაიქმნებოდეს802.9.1.1ქვეთავის
შესაბამისი ხედვის ხაზები. სადაც ეტლში მსხდომები-
სათვის განკუთვნილ სივრცეებში ხედვის ხაზები გა-
დისმხრებსადამაყურებელთათავებსშორის,ეტლში
მსხდომებისათვისგანკუთვნილსივრცეებშიარსებული
ხედვისხაზებიუნდაშეესაბამებოდეს802.9.1.2ქვეთავს.

802.9.1.1 ხედ ვის ხა ზე ბი თა ვებს ზე მოთ. ეტლშიმსხდო-
მი მაყურებლებისთვის განკუთვნილ ადგილებში, თა-
ვებსზემოთარსებულიხედვისხაზებიუნდაგადიოდეს
ეტლში მსხდომებისათვის განკუთვნილი სივრცის წინ
მდებარეპირველრიგშიმსხდომპირთათავებსზემოთ.

802.9.1.2 ხედ ვის ხა ზე ბი თა ვებს შო რის. ეტლშიმსხდო-
მი მაყურებლებისთვის განკუთვნილ ადგილებში, თა-
ვებსშორისგამავალიხედვისხაზებიუნდაგადიოდეს
ეტლში მსხდომებისათვის განკუთვნილი სივრცის წინ
მდებარეპირველრიგშიმჯდომპირთამხრებსზემოთ
დათავებსშორის.

802.9.2 ხედ ვის ხა ზე ბი ფეხ ზე მდგომ მა ყუ რე ბელ თა თავს 
ზე მოთ. ეტლშიმსხდომებისათვისგანკუთვნილისივრცეე-
ბი,სადაცხედვისხაზიფეხზემდგომმაყურებელთათავს
ზემოთ უნდა გადიოდეს, უნდა შეესაბამებოდეს 802.9.2
ქვეთავს.

802.9.2.2 სი მაღ ლე.იატაკისზედაპირისსიმაღლე,რო-
მელიცმდებარეობსეტლისთვისგანკუთვნილსივრცეს-
თანუნდა შეესაბამებოდეს 802.9.2.2 ცხრილს. ინტერ-
პოლაციები დასაშვებია იმ რიგებს შორის ამაღლების
სიმაღლისთვის,რომლებიცარააცხრილში.
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სურათი802.9.1.1

ხედვისხაზებიმჯდომარემაყურებლებისთავებსზემოთ

სურათი802.9.1.2

ხედვისხაზებიმჯდომარემაყურებლებისთავებსშორის
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300 მმ  მაქსიმუმი 

X

P

ხედვის ხაზები 
წინა ორ რიგში მსხდომ 
მაყურებელთა თავს ზემოთ 

(ეტლისთვის განკუთვნილი 
სივრცის მინიმალური სიმაღლე) 

Y
საფეხურის 
ამაღლება 

(რიგებს შორის 
დაშორება) 

ხედვის ხაზები კუთხეები
ექვივალენტი

სურათი802.9.2

ხედვისხაზებიფეხზემდგომიმაყურებლისზემოთ

ცხრილი802.9.2.2

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისაუცილებელისიმაღლისდონეფეხზემდგომიმაყურებლებისთავსზემოთ

სა ფე ხუ რის  ამაღლება
ეტ ლის თვის  გან კუთ ვნი ლი  სივ რცის  მი ნი მა ლუ რი  სი მაღ ლე  რი გებ ს შო რის  და შო რე ბის  სა ფუძ ველ ზე1

რიგებს შორის 840 მმ-ზე 
ნაკლები2

რიგებს შორის 840 მმ-დან  1120 
მმ-მდე2 რიგებს შორის 1120 მმ-ზე  მეტი2

0მმ 405მმ 405მმ 405მმ

100მმ 560მმ 535მმ 535მმ

205მმ 785მმ 760მმ 710მმ

305მმ 1015მმ 940მმ 890მმ

405მმ 1245მმ 1145მმ 1065მმ

510მმ3 1475მმ 1345მმ 1245მმ

610მმ4 მონაცემებიარარის 1550მმ 1420მმ

710მმ მონაცემებიარარის 1750მმ 1600მმ

815მმ მონაცემებიარარის მონაცემებიარარის 1955მმ

915მმდამაღალი მონაცემებიარარის მონაცემებიარარის 1955მმ

1. ეტლისათვისგანკუთვნილისივრცისსიმაღლეარისშვეულიმანძილიუშუალოდეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწინმდებარერიგის
დასაჯდომებისსაფეხურებიდანეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისსაფეხურებამდე.

2. რიგებსშორისდაშორებაარისსაზურგიდანსაზურგემდეთარაზულიმანძილიეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწინმდებარერიგების
დასაჯდომებსშორის.

3. დასაჯდომების საფეხურებს, რომელთა რიგებს შორის დაშორება 840 მმ-ზე ნაკლებია, არ შეიძლება ჰქონდეს 455 მმ-ზე მაღალი
ამაღლებები.

4. დასაჯდომების საფეხურებს, რომელთა რიგებს შორის დაშორება 1120 მმ-ზე ნაკლებია, არ შეიძლება ჰქონდეს 685 მმ-ზე მაღალი
ამაღლებები.

5.  ცხრილი802.9.2.2ეფუძნებაეტლშიმჯდომიმაყურებლისხედვისხაზს,რომელიცეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწინმდებარეორრიგ-
შიმჯდომიმაყურებლებისთავსზემოთგადისდაიყენებსზოგადანთროპომეტრულმონაცემებს.ცხრილიეფუძნებაშემდეგგამოთვლას:
[(2X+34)(Y-2.25)/X]+(20.2-Y),სადაცYარისეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწინმდებარერიგებისსაფეხურისამაღლება,ხოლოXარის
ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისწინმდებარერიგებსშორისმანძილი.გამოთვლადამყარებულიაეტლისთვისგანკუთვნილისივრცის
წინამხარეზე,რომელიცმდებარეობსუშუალოდწინმდებარესაფეხურზეგანთავსებულიდასაჯდომისზურგიდან305მმ-ში,ხოლოფეხზე
მდგომიმაყურებლისთვალისაფეხურისშუბლიდან205მმ-ითარისდაშორებული.
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802.10 ეტ ლის თვის გან კუთ ვნი ლი სივ რცეე ბის გა ნა წი ლე ბა. 

მინიმალურირაოდენობაეტლისათვისგანკუთვნილისივ-
რცეების განსათავსებლად უნდა შეესაბამებოდეს 802.10
ცხრილს. ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეები უნდა გა-
დანაწილდეს802.10.1,802.10.2და802.10.3ქვეთავებისშე-
საბამისად.სივრცეებში,რომლებიც,უმთავრესად,ფილმე-
ბისსაყურებლადგამოიყენება,ეტლისთვისგანკუთვნილი
სივრცეებიუნდაგადანაწილდეს802.10.4 ქვეთავისშესა-
ბამისად.როდესაცეტლისთვისგანკუთვნილიადგილების
აუცილებელირაოდენობაშეივსება,შემდგომიგადანაწი-
ლებასაჭიროარარის.

802.10.1 თა რა ზუ ლი გა და ნა წი ლე ბა. ეტლისთვის გან-
კუთვნილი სივრცეები უნდა გადანაწილდეს თარაზუ-
ლად, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ხედვის ვარიან-
ტები. სადაც დასაჯდომები გარს ერტყმის სცენას ან
მოედანს,სრულადანნაწილობრივ,თარაზულიგადანა-
წილებაუნდამოიცავდესმთლიანდასაჯდომსივრცეს.
ეტლისთვისგანკუთვნილიორისივრცისგვერდიგვერდ
მდებარეობადასაშვებია.

გა მო ნაკ ლი სი:300ანუფროცოტადასაჯდომისმქო-
ნე თავშეყრის ფართობებზე თარაზული გადანაწი-
ლებაარმოითხოვება,თუეტლისთვისგანკუთვნილი
სივრცეები მდებარეობსრიგის სიგრძის მე-2 ან მე-3
ნაწილისსაზღვრებში.რიგისსიგრძისგანსაზღვრისას
გათვალისწინებულუნდა იქნას ყველა შუალედური
გასავლელი.თურიგისმთლიანისიგრძემე-2დამე-3
კვარტლისსაზღვრებშიარარისსაკმარისი,რომდაი-
ტიოსთანმხლებიპირებისათვისგანკუთვნილიმოთ-
ხოვნილიდასაჯდომებიდაეტლისთვისგანკუთვნილი
სივრცეები,დასაშვებია,რომთანმხლებიპირებისათ-
ვისგანკუთვნილიდამატებითიდასაჯდომებიდაეტ-
ლისთვის განკუთვნილი დასაჯდომები გაგრძელდეს
რიგისპირველდამეოთხენაწილში.

802.10.2 სხვა დას ხვა მან ძი ლის გა ნა წი ლე ბა სა ნა ხაო ბის 
გარ შე მო. ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეები სანა-
ხაობიდანსხვადასხვამანძილზეუნდაგადანაწილდეს,
რათაშეიქმნასხედვისვარიანტები.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. გადახურულ ტრიბუნებზე ეტლისთვის განკუთვნი-
ლი სივრცეები,დასაშვებია, მხოლოდრიგებში, გა-
დახურული ტრიბუნის შესასვლელებთან განთავ-

სდეს.

2.თავშეყრისფართობები,რომლებიცფილმებისსაჩ-
ვენებლადგამოიყენება,სადაც300ანნაკლებიდა-
საჯდომია, არარისაუცილებელი,შეესაბამებოდეს
802.10.2ქვეთავს.

3. თავშეყრისფართობები300ანნაკლებიდასაჯდო-
მით, სადაც ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცეები
მთლიანიწინარიგების50%-ისსაზღვრებშია,გარ-
და ფილმების საჩვენებელი სივრცეებისა, არ არის
აუცილებელი,შეესაბამებოდეს802.10.2ქვეთავს,

802.10.3 გა ნა წი ლე ბა ტი პე ბის მი ხედ ვით.სადაცდასაჯ-
დომებიანთავშეყრისფართობებსაქვსსხვადასხვატი-
პისდასაჯდომისივრცეები,ეტლისთვისგანკუთვნილი
სივრცეებიუნდაარსებობდესთითოეულტიპთან.

802.10.3.1 დამ ტე ნი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. სადაც ეტლის-
თვისგანკუთვნილსივრცეებთანუზრუნველყოფილია
დამტენიმოწყობილობები,ისინიუნდაშეესაბამებო-
დეს906-ექვეთავს.

802.10.4 უმ თავ რე სად, ფილ მე ბის საჩ ვე ნებ ლად გა მო-
ყე ნე ბუ ლი სივ რცეე ბი. სივრცეებში,რომლებიც,უმთავ-
რესად, ფილმების საჩვენებლად გამოიყენება, ეტლის-
თვის განკუთვნილი სივრცეები უნდა შეესაბამებოდეს
802.10.4ქვეთავს.

802.10.4.1 სივ რცეე ბი, სა დაც და საჯ დო მე ბი მოწ ყო-
ბი ლია ამაღ ლე ბულ დო ნეებ ზე. სადაც დასაჯდომები
მოწყობილია ამაღლებულ დონეებზე, ეტლისთვის
განკუთვნილი სივრცეები ამაღლებულდონეზე მოწ-
ყობილიდასაჯდომებიანიფართობისნაწილიუნდა
იყოსანასეთიამაღლებულიდონისგადამკვეთიგა-
სავლელისგასწვრივუნდამოეწყოს.

802.10.4.2 მან ძი ლი ეკ რა ნი დან. ეტლისთვისგანკუთ-
ვნილი სივრცეები უნდა მდებარეობდეს ქვემოთ ჩა-
მოთვლილთაგანერთ-ერთიპირობისშესაბამისად:

1. უკანარიგების60%-ისსაზღვრებშიგანთავსებული
დასაჯდომები;ან

2. მდებარეობს აუდიტორიის ნაწილში, სადაც
შვეულიხედვის კუთხეები,რომელიცგაზომილია
ეკრანისთავიდან,არის40-დან100-მდეპროცენ-
ტულობის,ყველაადგილისვერტიკალურიხედვის
კუთხეებიდან,დაწყებულიპირველირიგისადგი-
ლებიდან (პირველი პროცენტულობა) ბოლორი-
გისადგილებამდე(მეასეპროცენტულობა).

ცხრილი802.10

ეტლისთვისგანკუთვნილისივრცეებისგანაწილება.

შეკ რე ბის  ფარ თო ბებ ზე  და საჯ დო მე ბის  საერ თო  რაო დე ნო ბა ეტ ლის თვის  გან კუთ ვნი ლი  სივ რცეე ბის  მი ნი მა ლუ რი  რაო დე ნო ბა

150-მდე 1

151-დან500-მდე 2

501-დან1000-მდე 3

1001-დან5,000-მდე
3,დამატებით 1 დამატებითი სივრცე ყოველი 1,000დასაჯდომისთვის ან
ნაწილებისთვის1000-სზემოთ

5,001დამეტი
7,დამატებით1დამატებითისივრცეყოველი2,000დასაჯდომისთვისანნა-
წილებისთვის5,000-სზემოთ
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802.11 თარ ჯიმ ნის გან თავ სე ბის ად გი ლი.

802.11.1 ზო გა დი. თარჯიმნის განთავსების ადგილები
უნდაშეესაბამებოდეს802.11ქვეთავს.

802.11.2 სივ რცე. თარჯიმნის განთავსების ადგილები
უნდაუზრუნველყოფდეს 600მმსიღრმისდა900მმ
სიგანისთავისუფალსივრცესშესაბამისდონეზე,რო-
მელიც ისე მდებარეობს, რომ დასაჯდომი სივრციდან
უზრუნველყოფდეს802.11.3ქვეთავშიაღნიშნულიპირ-
დაპირიხედვისხაზისარსებობას.

802.11.3 მდე ბა რეო ბა. თარჯიმნის განთავსების ადგი-
ლებიისეუნდამდებარეობდეს,რომასეთიადილიდან
მარჯვნივდამარცხნივ60გრადუსზე,20,0მთარაზულ
დისტანციაზე მდებარე დასაჯდომები ქმნიდეს ხედვის
ხაზებს თარჯიმნის განთავსების ადგილთან, ადგილის
იატაკიდან900მმ-დან1800მმ-მდესიმაღლეზე.

802.11.4 გა ნა თე ბა. თარჯიმნისგანთავსებისადგილები
აღჭურვილიუნდაიყოსგანათებისხელსაწყოებით,რო-
მელთაცშეუძლიაუზრუნველყონ110ლუქსგანათება,
თარჯიმნისგანთავსებისადგილისიატაკისცენტრთან,
იატაკიდან1200მმსიმაღლეზე,როცაჟესტებისენაზე
თარგმნამიმდინარეობს.

802.11.5 ფო ნი. სადაცთარჯიმნისგანთავსებისადგილე-
ბისუკან მდებარეობს 3000 მმ -ზე ნაკლები მუდმივი
კედელი,იატაკისზედაპირიდან2500მმ-მდესიმაღლის
მქონე მუდმივი კედელიფონადუნდაიყოსგანხილუ-
ლი.ფონსუნდაჰქონდესბრტყელი,გლუვი,ერთიფე-
რის,არაამრეკლავიზედაპირი.

გა მო ნაკ ლი სი: აუცილებელიარარისკედელიშეესა-
ბამებოდესამქვეთავს,სადაცკედელიარისერთიფე-
რის,არაამრეკლავიზედაპირით.

ქვე თა ვი 803  
ტან საც მლის გა მო საც ვლე ლი, მო სა ზო მე ბე ლი და  

შე სა ხა ნი ოთა ხე ბი 

803.1 ზო გა დი. ტანსაცმლისგამოსაცვლელი,მოსაზომებე-
ლიდაშესანახიმისაწვდომიოთახებიუდნაშეესაბამებო-
დეს803-ექვეთავს.

803.2 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. ოთახშიუნდაიყოს304-
ექვეთავისშესაბამისიმოსატრიალებელისივრცე.

803.3 კა რის გა ღე ბის მი მარ თუ ლე ბა.კარებიარუნდაიღე-
ბოდეს ოთახისკენ, თუ ოთახში არ არის 305-ე ქვეთავის
შესაბამისიიატაკისთავისუფალისივრცეკართან,კედლის
საზღვრებშიმოქცეულისივრცისმიღმა.

803.4 ძელ სკა მე ბი. ოთახშიუნდაიყოს903-ექვეთავისშე-
საბამისიძელსკამი.

803.5 ქურ თუ კის სა კი დე ბი და თა როე ბი.ოთახშიარსებულ
ქურთუკისსაკიდებთანმიდგომაშესაძლებელიუნდაიყოს
წინიდანანგვერდიდან308-ექვეთავისშესაბამისად.არ-
სებობისშემთხვევაში,თაროიატაკიდანუნდამდებარეობ-
დეს,არაუმცირეს,1000მმდა,არაუმეტეს,1200მმ-ზე.

ქვე თა ვი 804  
სამ ზა რეუ ლოე ბი 

804.1 ზო გა დი. სამზარეულოები უნდა შეესაბამებოდეს
804-ექვეთავს.

804.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. გამჭოლისამზარეულოსარ-
სებობისას, თავისუფალი სივრცე უნდა შეესაბამებოდეს
804.2.1ქვეთავს.თუსამზარეულოსU-ისფორმააქვს,თა-
ვისუფალისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს804.2.2ქვეთავს.
სამზარეულოები, სადაცარარისსაჭმლისმოსამზადებე-
ლიანჩვეულებრივიქურები,არსაჭიროებს804.2ქვეთავ-
თანშესაბამისობას.

804.2.1 გამ ჭო ლი სამ ზა რეუ ლოე ბი.გამჭოლსამზარეუ-
ლოებში, სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან კა-
რადებიორმოპირდაპირემხარესარააგანლაგებული,
ან სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან კარადები
პარალელური კედლის მოპირდაპირედაა, თავისუფა-
ლისივრცეყველაერთმანეთისმოპირდაპირედმდგარ
კარადას,ზედაპირს,მოწყობილობასანკედელსშორის
სამზარეულოს სამუშაოფართობის საზღვრებშიუნდა
იყოს, არაუმცირეს, 1000 მმ სიგანის. გამჭოლ სამზა-
რეულოსორიშესასვლელიუნდაჰქონდეს.

804.2.2 U-ფორ მის სამ ზა რეუ ლოე ბი.ერთმანეთისმიყო-
ლებითსამიმხრიდანშემოზღუდულსამზარეულოებში
თავისუფალისივრცეყველაერთმანეთისმოპირდაპი-
რეკარადას,ზედაპირს,მოწყობილობასანკედელსშო-
რისსამზარეულოსსამუშაოფართობებისსაზღვრებში
უნდაიყოს,არაუმცირეს,1500მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: 804.2.1ქვეთავისშესაბამისიU-ფორმისსამ-
ზარეულოებიკუნძულით.

1000 მინ

სამუშაო 
ზედაპირი

მაცივარი

ჭურჭლის 
სარეცხი

სურათი804.2.1(ა)

თავისუფალიმანძილიგამჭოლსამზარეულოებში
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1000 მინ

სამუშაო 
ზედაპირი

მაცივარი

სურათი804.2.1(ბ)

თავისუფალიმანძილიგამჭოლსამზარეულოებში

სამუშაოზედაპირი

1500 მინ
1500 მინ

10
00

 მ
ინ

10
00

 მ
ინ

1000 მინ

1000 მინ

10
00

 მ
ინ

სამუშაო 
ზედაპირი

ჭურჭლის 
სარეცხი

მაცივარი

ჭურჭლის 
სარეცხი

მაცივარი

სამუშაო 
ზედაპირი

სურათი804.2.2(ა)

თავისუფალიმანძილიU-ფორმისსამზარეულოებში

სურათი804.2.2(ბ)

თავისუფალიმანძილიU-ფორმისსამზარეულოებში
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804.2.3 სივ რცეე ბი, სა დაც საჭ მლის მო სამ ზა დე ბე ლი 
ზე და პი რი ან ჩვეულებრივი ქუ რა არ მდე ბა რეობს.
სამზარეულოს სივრცეებში, სადაც საჭმლის მო-
სამზადებელიზედაპირიანჩვეულებრივიქურაარ
მდებარეობსთავისუფალისივრცეყველამოპირდა-
პირედ მდგარ კარადას, ზედაპირს, მოწყობილობას
დაკედელსშორისსამზარეულოსსამუშაოფართო-
ბის საზღვრებშიუნდა იყოს, არაუმცირეს, 1000 მმ.
სიგანის.

804.3 სა მუ შაო ზე და პი რი.სიგრძეშიარაუმცირეს760მმ.
მქონეარანაკლებერთიმისაწვდომი,902-ექვეთავისშე-
საბამისი სამუშაო ზედაპირი უნდა იყოს უზრუნველყო-
ფილი. სამუშაო ზედაპირები უნდა მოეწყოს 804.5.5.2 ან
804.5.5.3ქვეთავისშესაბამისად.

გა მო ნაკ ლი სი: სივრცეებში,სადაცარდგასსაჭმლისმო-
სამზადებელიანჩვეულებრივიქურა,აუცილებელიარ
არის,იყოსმისაწვდომისამუშაოზედაპირი.

804.4 ნი ჟა რე ბი. ნიჟარებიუნდაშეესაბამებოდეს606-ექვე-
თავს.

804.5 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. არსებობისშემთხვევაში,სამზარეუ-
ლომოწყობილობებიუნდაშეესაბამებოდეს804.5ქვეთავს.

804.5.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. თითოეულსამ-
ზარეულოს მოწყობილობასთან უნდა იყოს იატაკის
თავისუფალისივრცე.

804.5.2 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. ელემენტების სა-
მართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. მოწყობილობის კარები და კარის საკეტი მექა-
ნიზმები არ არის აუცილებელი,შეესაბამებოდეს
309.4ქვეთავს.

2. მოწყობილობისკარები,რომელსაცგასაღებიმე-
ქანიზმიქვემოთამხარესაქვს,არარისაუცილე-
ბელი,შეესაბამებოდეს309.3ქვეთავს.

804.5.3 ჭურ ჭლის სა რეც ხი მან ქა ნა. ჭურჭლისსარეცხი
მანქანისკარებისმომიჯნავედუნდამდებარეობდესია-
ტაკისთავისუფალისივრცე.ჭურჭლისსარეცხიმანქა-
ნისკარიღიაპოზიციაშიარუნდახერგავდესჭურჭლის
სარეცხი მანქანის ან მომიჯნავედ მდებარე ნიჟარის-
თვისმოწყობილიატაკისთავისუფალსივრცეს.

804.5.4 საჭ მლის მო სამ ზა დე ბე ლი ზე და პი რი. საჭმლის
მოსამზადებელი ზედაპირები უნდა შეესაბამებოდეს
804.5.4ქვეთავს.

804.5.4.1 მი საწ ვდო მი.ქურისანსაჭმლისმოსამზადე-
ბელიზედაპირისპარალელურადანწინუნდამდება-
რეობდესიატაკისთავისუფალისივრცე.

804.5.4.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი.სადაციატაკისთავი-
სუფალი სივრცე მდებარეობს წინა მხარეს, უზრუნ-
ველყოფილი უნდა იყოს 306-ე ქვეთავის შესაბამი-
სი  მუხლის სიმაღლემდე დაფეხისფალანგისთვის
საჭიროსივრცე.ქურისანსაჭმლისმოსამზადებელი
ზედაპირისქვედანაწილიუნდაიყოსიზოლირებული
ანსხვაგვარადდაცული,რათაარგამოიწვიოსდაწვა,
ფხაჭვნაანელექტროშოკი.

804.5.4.3 პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი. სადაც იატაკის
თავისუფალი სივრცე, რომელსაც პარალელური მი-
საწვდომი აქვს, მოწყობილობების ცენტრში უნდა
მდებარეობდეს.

804.5.4.4 სა მარ თა ვე ბი.არარისაუცილებელი,სამართა-
ვებიმდებარეობდესმისაწვდომისანთურებისგასწვრივ.

804.5.5 ღუ მე ლი. ღუმელები უნდა შეესაბამებოდეს
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804.6.5ქვეთავს.

804.5.5.5.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. იატაკის
თავისუფალი სივრცე უნდა არსებობდეს. ღუმელის
კარიღიამდგომარეობაშიარუნდახერგავდესღუმე-
ლისიატაკისთავისუფალსივრცეს.

804.5.5.5.2 გვერ დი დან გა სა ღე ბი ღუ მე ლის კა რი.
გვერდიდან გასაღებ კარიანი ღუმელების გვერდით,
ღუმელისკარისსაკეტიანმხარეს,უნდამდებარეობ-
დეს804.3ქვეთავისშესაბამისისამუშაოზედაპირი.

804.5.5.5.3 ქვე მო დან გა სა ღე ბი ღუ მე ლის კა რი. ქვემოდან
გასაღებიღუმელისკარისერთმხარესუნდამდებარეობ-
დეს804.3ქვეთავისშესაბამისისამუშაოზედაპირი.

804.5.5.4 სა მარ თა ვე ბი. არ არის აუცილებელი, სა-
მართავები მდებარეობდეს მისაწვდომი სანთურების
გასწვრივ.

804.5.6 მაცივარი/საყინულე.კომბინირებულმაცივარ/
საყინულეს უნდა ჰქონდეს, სულ მცირე, 50% საყინუ-
ლის თაროებიანი განყოფილება, მათ შორის, საყინუ-
ლე ქვემოთ მხარეს, არაუმეტეს, 1370 მმ იატაკიდან
ზემოთ, როდესაც განყოფილებაში თაროები მაქსიმა-
ლურ სიმაღლეზეა მოწყობილი. მაცივრის/საყინულის
პარალელურად უნდა მდებარეობდეს იატაკის თავი-
სუფალისივრცე.იატაკისთავისუფალისივრცისშუა-
ხაზიმაცივრის/საყინულისთვისგამოყოფილისივრცის
შუახაზიდანდაცილებულიუნდაიყოს,არაუმეტეს,600
მმ-ით.

ქვე თა ვი 805  
სატ რან სპორ ტო მისაწვდომი საშუალებები

805.1 ზო გა დი. სატრანსპორტომისაწვდომისაშუალებები
უნდაშეესაბამებოდეს805-ექვეთავს.

805.2 ავ ტო ბუს ში ასას ვლე ლი და ავ ტო ბუ სი დან ჩა მო სას ვლე-
ლი ფარ თო ბე ბი. ავტობუსშიასასვლელიდაავტობუსიდანჩა-
მოსასვლელიფართობებიუნდაშეესაბამებოდეს805.2ქვეთავს.

805.2.1 ზე და პი რი. ავტობუსის გაჩერებაზე მდებარე ავ-
ტობუსში ასასვლელი და ავტობუსიდან ჩამოსასვლელი
ფართობებისზედაპირებიუნდაიყოსმყარიდამდგრადი.

805.2.2 ზო მე ბი.

805.2.2.1 ახა ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე-
ბი.ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებშიავ-
ტობუსშიასასვლელიდაავტობუსიდანჩამოსასვლე-
ლიფართობებისთავისუფალისიგრძებორდიურისან
საავტომობილო გზის კიდის პერპენდიკულარულად
გაზომვისასუნდაიყოს,არაუმცირეს,2500მმ,ხოლო
თავისუფალი სიგანე საავტომობილო გზის პარალე-
ლურადგაზომვისასუნდაიყოს,არაუმცირეს,1500მმ.

805.2.2.2 არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბი და მი საწ ვდო მი სა შუა-
ლე ბე ბი. არსებულშენობებსადა მისაწვდომ საშუა-
ლებებში,  ავტობუსშიასასვლელიდაავტობუსიდან
ჩამოსასვლელი ფართობების თავისუფალი სიგრძე
ბორდიურისანსაავტომობილოგზისკიდისპერპენ-
დიკულარულადგაზოვმისასუნდაიყოს,არაუმცირეს,
2400მმ,ხოლოთავისუფალისიგანესაავტომობილო
გზისპარალელურადგაზომვისასუნდაიყოს,არაუმ-
ცირეს,1500მმ.
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805.2.3 და ქა ნე ბა. საავტომობილო გზის პარალელუ-
რადმდებარეავტობუსშიასასვლელიდაავტობუსიდან
ჩამოსასვლელი ფართობების დაქანება ისეთივე უნდა
იყოს,როგორიცთვითონგზისა,რამდენადაცშესაძლე-
ბელია. საავტომობილო გზის პერპენდიკულარულად
მდებარე ავტობუსის გაჩერებაზე მდებარე ავტობუსში
ასასვლელიდაავტობუსიდანჩამოსასვლელიფართო-
ბებისდაქანებაუნდაიყოს,არაუმეტეს,1:48.

805.2.4 და კავ ში რე ბა. ავტობუსშიასასვლელიდაავტო-
ბუსიდან ჩამოსასვლელი ფართობები დაკავშირებული
უნდა იყოს ქუჩებთან, ტროტუარებთან ანფეხით მო-
სიარულეთა ბილიკებთან 402-ე ქვეთავის შესაბამისი
მისაწვდომისვლაგეზით.

805.3 მო საც დე ლი ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბა ზე. ავტობუსისგა-
ჩერებაზემდებარემოსაცდელისიატაკისმინიმალურითა-
ვისუფალიფართობიუნდაშეესაბამებოდეს305-ექვეთავს
და ის მთლიანად მოსაცდელის საზღვრებში უნდა იყოს
მოქცეული. მოსაცდელები 805.2 ქვეთავის შესაბამის ავ-
ტობუსშიასასვლელდაავტობუსიდანჩამოსასვლელფარ-
თობსუნდაუკავშირდებოდეს402-ექვეთავისშესაბამისი
მისაწვდომისვლაგეზით.

805.4 ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბის ნიშ ნე ბი.ავტობუსისმარშრუ-
ტის საცნობ ნიშნებზე ვიზუალური მანიშნებლები უნდა
შეესაბამებოდეს703.2.2, 703.2.3და703.2.5 - 703.2.8ქვე-
თავებს.ამასთან,ავტობუსისმარშრუტისამოსაცნობნომ-
რებზე ვიზუალური მანიშნებლები უნდა შეესაბამებოდეს
703.2.4ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: ავტობუსების განრიგი, ცხრილები და
რუკები,რომლებიცგამოკრულიაავტობუსისგაჩერება-
ზეანავტობუსისშესაყენებელთან,არარისაუცილებე-

ლი,შეესაბამებოდეს805.4ქვეთავს.

805.5 სა ლიან და გო სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბის ბაქ ნე-
ბი. სალიანდაგო სატრანსპორტოსაშუალებების  ბაქნები
უნდაშეესაბამებოდეს805.5ქვეთავს.

805.5.1 და ქა ნე ბა.სალიანდაგოსატრანსპორტოსაშუა-
ლებებისბაქნისდაქანებაარცერთიმიმართულებითარ
უნდააღემატებოდეს1:48-ს.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც ბაქნები ემსახურება ავტომობი-
ლებს,რომლებიცმიჰყვებაარსებულლიანდაგსანარ-
სებულგზაზეგაყვანილლიანდაგს,ბაქნისდახრილობა,
რომელიცლიანდაგისპარალელურია,გზისდახრილო-
ბისანარსებულილიანდაგისდახრილობისტოლიუნ-
დაიყოს.

805.5.2 ამოც ნო ბა დი გა მაფ რთხი ლებ ლე ბი. ბაქანზე
ასასვლელ კიდეებთან, სადაც არ არის დამცავი პანე-
ლები ან ზღუდეები, ადამიანთა მიერ გამოყენებული
ბაქნისფართობისმთელსიგრძეზეამოცნობადიგამაფ-
რთხილებლებიუნდა განთავსდეს 705-ე ქვეთავის შე-
საბამისად.

805.6. სა ლიან და გო სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბის სად გუ-
რის ნიშ ნე ბი.სალიანდაგოსატრანსპორტოსაშუალებების
სადგურისნიშნებიუნდაშეესაბამებოდეს805.6ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: არ არის აუცილებელი, ნიშნები შეესა-
ბამებოდეს805.6.1და805.6.2 ქვეთავებს,თუხმოვანი
ნიშნები დისტანციურად გადაეცემა ხელში დასაჭერ
მიმღებებს ან აქტიურდება მომხმარებლის მიერ ან
მიახლოებისას.

805.6.1  შე სას ვლე ლე ბი. სადაც ნიშნები მიუთითებს
სადგურზე ან სადგურის შესასვლელზე ამობურცული

სურათი805.2.2(ბ)

ავტობუსშიასასვლელიდაავტობუსიდანჩამოსასვლელიფართობებისზომა-არსებულიშენობები

1500 მინ

24
00

 მ
ინ

ბორდიურის ან საავტომობილო 
გზის კიდე
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ნიშნებიდა ბრაილისშრიფტი,რომელიცშეესაბამება
703.3და703.4ქვეთავებს,უნდაგანთავსდესთითოეულ
შესასვლელთან.

805.6.2 მარ შრუ ტე ბი და ბო ლო გა ჩე რე ბე ბი.ტრანსპორ-
ტში ასასვლელ ფართობებზე, ბაქნებზე ან ანტრესო-
ლებზეგანთავსებულისადგურების,მარშრუტებისადა
გაჩერებებისჩამონათვალი,რომელთაცსადგურიემსა-
ხურება,უნდაშეიცავდეს703.2ქვეთავისშესაბამისვი-
ზუალურმანიშნებლებს.თითობაქანზეანტრანსპორ-
ტში ასასვლელ ფართობზე უნდა განთავსდეს, 703.3
და 703.4 ქვეთავების შესაბამისი, არაუმცირეს, ერთი
ამობურცულინიშანიდაბრაილი,რომლებიცკონკრე-
ტულსადგურსაღნიშნავს.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც მანიშნებლისთვის სივრცე ცო-
ტაა, არარის აუცილებელი, მანიშნებლები 76მმ-ზე
მაღალიიყოს.

805.6.3 სად გუ რე ბის და სა ხე ლე ბე ბი. ამ ქვეთავში შე-
სულ სადგურებს უნდა ჰქონდეს ამოსაცნობები, რო-
მელთა ვიზუალური მანიშნებლები შეესაბამება 703.2
ქვეთავს.მანიშნებლებიკარგადუნდაჩანდესდაუნდა
მდებარეობდესფეხზემდგომიანმჯდომარემგზავრის

ხედვის ხაზების საზღვრებში სატრანსპორტო საშუა-
ლებიდანორივემხარეს,როდესაცმასარფარავსსხვა
სატრანსპორტოსაშუალება.

805.7 სა ჯა რო მი მარ თვის სის ტე მე ბი. სადაც საჯარო მი-
მართვისსისტემებიშეიცავსხმოვანინფორმაციასსაზოგა-
დოებისთვის,იგივეანექვივალენტურიინფორმაციაუნდა
გადაიცემოდესვიზუალურიფორმატითაც.

805.8 საათები. ისრები, ციფრებიდარიცხვებიფონისგან
განსხვავებული უნდა იყოს, ანუ მუქ ფონზე ღია ან ღია
ფონზემუქი. სადაცსაათებითავსზემოთაამოწყობილი,
რიცხვები და ციფრები უნდა შეესაბამებოდეს 703.2 ქვე-
თავს.

805.9 მოძ რა ვი კი ბეე ბი.არსებობისშემთხვევაში,მოძრავი
კიბეებისმინიმალურითავისუფალისიგანეუნდაიყოს820
მმდა ისინიუნდა აკმაყოფილებდესASMEA17.1/CSAB44
მოთხოვნებს: 6.1.3.5.6-საფეხურების აღმნიშვნელი ხაზები
და6.1.3.6.5-ბრტყელისაფეხურები,რომლებიცჩამოთვლი-
ლია106.2.8ქვეთავში.

გა მო ნაკ ლი სი: არარისაუცილებელი,არსებულიმოძრა-
ვიკიბეებიშეესაბამებოდეს805.9ქვეთავს.

ბორდიურის ან 
საავტომობილო გზის კიდე

ასასვლელი და 
ჩამოსასვლელი 

ფართობები

მოსაცდელი 
ავტობუსის 
გაჩერებაზე

მისაწვდომი გზა

სურათი805.3

ავტობუსისმოსაცდელები

64  მაქს 64  მაქს

სურათი805.10

ლიანდაგებისკვეთა
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805.10 ლიან და გე ბის კვე თა. სადაც საფეხმავლო ბილიკი,
კვეთსლიანდაგებს,იგიუნდაშეესაბამებოდეს402-ექვე-
თავსდაუნდაჰქონდეს705-ექვეთავისშესაბამისიამოც-
ნობადიგამაფრთხილებლები.

გა მო ნაკ ლი სი: სალიანდაგო სატრანსპორტო საშუალებების
ბორბლისათვისღიობებიდასაშვებია,იყოს,არაუმეტეს,64მმ.

ქვე თა ვი 806  
და კა ვე ბის საკ ნე ბი და საც ხოვ რე ბე ლი საკ ნე ბი 

806.1 ზო გა დი. დაკავებისსაკნებიდასაცხოვრებელისაკნე-
ბიუნდაშეესაბამებოდეს806-ექვეთავს.

806.2 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი პი რე ბის თვის, რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ 
ეტლს და სხვა დამ ხმა რე სა შუა ლე ბებს გა დაად გი ლე ბის-
თვის.საკნები,რომელთაცუნდაჰქონდესმოწყობილობები
პირებისთვის,რომლებიციყენებენეტლსდასხვადამხმა-
რესაშუალებებსგადაადგილებისთვის,უნდაშეესაბამებო-
დეს806.2ქვეთავს.

806.2.1 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. საკანშიუნდაიყოს
მოსატრიალებელისივრცე.

806.2.2 ძელ სკა მე ბი. სადაც ძელსკამებია, სულ მცირე,
ერთიძელსკამიუნდაშეესაბამებოდეს903-ექვეთავს.

806.2.3 სა წო ლე ბი.სადაცსაწოლებია,იატაკისთავისუ-
ფალი სივრცეუნდა იყოს საწოლის, სულმცირე, ერთ
მხარეს. იატაკის თავისუფალი სივრცე უნდა მდება-
რეობდეს საწოლის გვერდითა მისაწვდომის პარალე-
ლურად.

806.2.4 ტუა ლე ტი სა და აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. 
ტუალეტის ან აბაზანის მოწყობილობები, რომლებიც
საკნისნაწილია,უნდაშეესაბამებოდეს603-ექვეთავს.

806.3 კო მუ ნი კა ციის სა შუა ლე ბე ბი. საკნებს, რომელთაც
სჭირდება კომუნიკაციის საშუალებები, უნდა შეესაბამე-
ბოდეს806.3ქვეთავს.

806.3.1 გან გა ში. სადაც ხმოვანი საგანგებო საავარიო
სისტემებიემსახურებასაკანშიმყოფთ,702-ექვეთავის
შესაბამისი ვიზუალური განგაშიცუნდა იყოსუზრუნ-
ველყოფილი.

გა მო ნაკ ლი სი: საკნებში, სადაც იქ მყოფებს ანდაკა-
ვებულებსარაქვთდამოუკიდებელიგასასვლელისა-
შუალებებისგამოყენებისშესაძლებლობა,ვიზუალუ-
რიგანგაშისაჭიროარარის.

806.3.2 ტე ლე ფო ნე ბი. არსებობის შემთხვევაში, საკნებში
არსებული ტელეფონების ხმის მარეგულირებლები უნდა
შეესაბამებოდეს704.3ქვეთავს.

ქვე თა ვი 807  
სა სა მარ თლო დარ ბა ზე ბი 

807.1 ზო გა დი. სასამართლოდარბაზებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს807-ექვეთავს.

807.2 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. არსებობისშემთხვევაში,
თითოეულიფართობი,რომელიცამაღლებულიანდადაბ-

ლებულია უნდა უზრუნველყოფდეს თავისუფალ მოსატ-
რიალებელსივრცეს.

გა მო ნაკ ლი სი: ნაფიცმსაჯულთასკამები,რომელთათ-
ვისაცარმოითხოვებაეტლისთვისგანკუთვნილისივ-
რცე, არ არის აუცილებელი შეესაბამებოდეს ამ ქვე-
თავს.

807.3 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.ნაფიცმსაჯულთადა
მოწმეებისთვისგანკუთვნილთითოეულიფართობისსაზ-
ღვრებშიუნდაიყოსიატაკისთავისუფალისივრცე.

გა მო ნაკ ლი სი: ალტერნატივისსახით,ეტლისთვისგან-
კუთვნილი სივრცეები არ არის აუცილებელი, მდება-
რეობდეს ნაფიც მსაჯულთა და მოწმეებისთვის გან-
კუთვნილამაღლებულფართობებზე,არამედდასაშვე-
ბია,მდებარეობდესამსივრცეებსმიღმა,თუპანდუსები
ანბაქან-ლიფტებიზღუდავსანხერგავსადმინისტრა-
ციისთვისსაჭიროგასავლელსაშუალებებს.

807.4 სა სა მარ თლო დარ ბა ზე ბი. მოსამართლის
დასაჯდომები, კლერკების, სასამართლოსმანდატურების,
ხელმძღვანელი კლერკების, სასამართლო რეპორტიორე-
ბის,მხარეებისადგილებიდაგანხილვისადგილებიუნდა
შეესაბამებოდეს902-ექვეთავს.

807.5 დამ სწრე თა ად გი ლე ბი. დამსწრეთაადგილებიუნდა
შეესაბამებოდეს802ქვეთავს.

ქვე თა ვი 808 
გაძ ლიე რე ბუ ლი აკუს ტი კა საკ ლა სო ოთა ხე ბის თვის

808.1 ზო გა დი. საკლასოოთახები,რომელთასივრცეცარ
აჭარბებს 565 მ3 და საჭიროა ჰქონდეს გაძლიერებული
აკუსტიკა,უნდაშეესაბამებოდეს808-ექვეთავს.

808.2 რე ვერ ბე რა ციის დრო. საკლასოოთახებისრევერბე-
რაციისდროუნდაშეესაბამებოდეს808.2.1ან808.2.2ქვე-
თავს,ოთახისზომისმიხედვით.

808.2.1 შეს რუ ლე ბის მე თო დი. თითოეულოქტავასიხ-
შირისბენდისათვის,რომლისცენტრალურისიხშირეა
500,1000და2000ჰც.,რევერბერაციისდრო(T60)არ
უნდააღემატებოდესქვემოთმითითებულდროებს:

1. 0.6წამისაკლასოოთახებისთვის285მ3-მდემოცუ-
ლობითდამისიჩათვლით.

2.0.7წამი285მ3მოცულობაზემეტდა566მ3მოცულო-
ბაზენაკლებსაკლასოოთახებში.

 რევერბერაციისდროუნდაშეესაბამებოდესავეჯით
გაწყობილ,ცარიელსაკლასოოთახებს.რევერბერა-
ციისდროუნდაშემოწმდესგაზომვებისსაშუალე-
ბით,არაუმცირეს20dBdecay,თითოეულოქტავას
სიხშირეზე,ASTME2235შესაბამისად,რომელიცჩა-
მოთვლილია106.2.13ქვეთავში.

808.2.2 პრეს კრიპ ტიუ ლი მე თო დი.ხმაურისშემცირების
კოეფიციენტის (NRC) კლასები იატაკის, კედლისა და
ჭერის ზედაპირის მოპირკეთებისთვის უნდა შეესაბა-
მებოდეს შემდეგ განტოლებებს:საკლასო ოთახისთვის,
რომლისმოცულობა285მ3-ზენაკლებიანტოლია:
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(NRCიატაკიxSიატაკი)+(NRCჭერიxSჭერი)+(NRCკე-
დელიxSკედელი)≥ მოცულობა/12

საკლასო ოთახისთვის, რომლის მოცულობა 285მ3 და
565მ3შორისაა:

(NRCიატაკიxიატაკი+(NRCჭერიxSჭერი)+(NRCკედე-
ლიxSკედელი)≥ მოცულობა/14

სადაც:

NRCიატაკი=NRCიატაკისმოსაპირკეთებელიმასალის
კლასი

Sიატაკი=იატაკისფართობიკვადრატულმეტრში

NRCჭერი=NRCჭერისმოსაპირკეთებელიმასალისკლა-
სი

Sჭერი=ჭერისფართობიკვადრატულმეტრში

NRCკედელი=NRCკედლისაკუსტიკურიდამუშავების
კლასი

Sკედელი=კედლისდამუშავებისფართობიკვადრატულ
მეტრში

მოცულობა=ოთახისმოცულობაკვადრატულმეტრში

სადაციატაკს,ჭერსანკედელსაქვსმოპირკეთებისმრა-
ვალიფენა,თითოეულიფენისათვისNRCSმოპირკეთების
პროდუქტი უნდა დაემატოს განტოლების მარცხენა მხა-
რეს.

808.3 გა რე მომ ცვე ლი ხმის დო ნე. საკლასოოთახისგარე-
მომცველი ხმის დონე უნდა შეესაბამებოდეს 808.3.1 და
808.3.2 ქვეთავებს. გარემომცვლი ხმის დონე საკლასო
ოთახის გარედან და შიგნიდან უნდა შეფასდეს ინდივი-
დუალურად.ყველაზემეტიერთსაათიანისაშუალოხმის
დონისშეფასებაუნდამოხდესოთახშიყველაზეხმამაღალ
გამოყენებისადგილასიატაკიდან900მმ-დან1070მმ-მდე
სიმაღლეზე,არანაკლებ900მმ-ზეუფროახლოსნებისმიე-
რიკედლიდან,ფანჯრიდანანობიექტიდან. გარემომცვე-
ლიხმისდონისშეზღუდვავრცელდებაავეჯითგაწყობილ,
ცარიელსაკლასოოთახებშიდამხოლოდმუდმივიHVAC,
ელექტროდასანტექნიკისსისტემებითფუნქციონირები-
სას. ამ გაზომვებისდროს საკლასოოთახში გამორთული
უნდაიყოსტექნიკა,მათშორის,მაგრამარამხოლოდკომ-
პიუტერები,პრინტერებიდააკვარიუმისტუმბოები.

808.3.1 ხმის წყა როე ბი საკ ლა სო ოთა ხის გა რეთ. საკ-
ლასოოთახის გარემომცველიხმისდონეები არუნდა
აღემატებოდეს35dBAdBAდა55dBC,საკლასოოთახისგა-
რედანხმოვანიწყაროებისშემოჭრისგამო, იქნება ეს
გარეთათუშიდასივრცეებიდან.

808.3.2 ხმის წყა როე ბი საკ ლა სო ოთახ ში. საკლასო
ოთახის გარემომცველი ხმის დონეები არ უნდა აღე-
მატებოდეს35dBAdBAდა55dBC,dBC,საკლასოოთახშიხმის
წყაროებიდანგამოწვეულიხმაურისგამო.
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901.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. ჩაშენებულიავეჯიდამოწყო-
ბილობები,რომლებიცტექნიკურირეგლამენტის-„შენო-
ბა-ნაგებობებისუსაფრთხოებისწესები“-სმიერმიღებული
მარეგულირებელი დებულებების მიხედვით მისაწვდომი
უნდაიყოს,უნდააკმაყოფილებდესმე-9თავისშესაბამის
დებულებებს.

ქვე თა ვი 902 
სა სა დი ლო ზე და პი რე ბი და სა მუ შაო ზე და პი რე ბი 

902.1 ზო გა დი. მისაწვდომისასადილოზედაპირებიდასა-
მუშაოზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს902-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: ძირითადად,საბავშვოგამოყენებისსასა-
დილოზედაპირებიდასამუშაოზედაპირებიდასაშვე-
ბია,შეესაბამებოდეს902.4ქვეთავს.

902.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. იატაკის თავისუ-
ფალისივრცეისეუნდაიყოსგანლაგებული,რომმისაწ-
ვდომი ჰქონდესწინიდან.უზრუნველყოფილიუნდაიყოს
306-ექვეთავისშესაბამისიმუხლამდესიმაღლედაფეხის
ფალანგითვისსაჭიროსივრცე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. 300 მმ ან უფრო ნაკლები სიღრმის სასმელის ზე-
დაპირებთან, მუხლამდე სიმაღლე და ფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცე არ არის აუცილე-
ბელი,გაგრძელდესარსებულისასმელიზედაპირის
სიღრმისმიღმა.

2. სასადილოზედაპირებს,რომლებიცარისარაუმცი-
რეს380მმდაარაუმეტეს600მმსიმაღლის,დასაშ-
ვებია ჰქონდეს იატაკისთვისუფალი სივრცე პარა-
რელურიმისაწვდომობისთვის.

902.3 დაუ ფა რა ვი ზე და პი რე ბი.სასადილოდასამუშაოზე-
დაპირებისდაუფარავინაწილებისქვეშარშეიძლებაიყოს
ბასრიანუხეშიზედაპირები.

902.4 სი მაღ ლე.სასადილოზედაპირებისადასამუშაოზე-
დაპირებისთავიიატაკიდანუნდაიყოს,არაუმცირეს700
მმსიმაღლეზედა,არაუმეტეს860მმსიმაღლეზე.

902.5 სა ბავ შვო გა მო ყე ნე ბის სა სა დი ლო ზე და პი რე ბი და 
სა მუ შაო ზე და პი რე ბი.ძირითადად,საბავშვოგამოყენების
მისაწვდომისასადილოზედაპირებიდასამუშაოზედაპი-
რებიუნდაშეესაბამებოდეს902.5ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: აუცილებელი არ არის, ძირითადად, 5
წლის ან უმცროსი ასაკის საბავშვო გამოყენების ზე-
დაპირებიდასამუშაოზედაპირებიშეესაბამებოდესამ
ქვეთავს,თუარსებობსიატაკისთავისუფალისივრცე,

რომელსაცპარალელურიმისაწვდომიაქვს.

902.5.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უნდა არსებობ-
დესიატაკისთავისუფალისივრცეწინიდანმისაწვდო-
მად.უზრუნველყოფილიუნდაიყოს306-ექვეთავისშე-
საბამისიმუხლამდესიმაღლედაფეხისფალანგისთვის
საჭიროსივრცე.

გა მო ნაკ ლი სი: მუხლამდესიმაღლეიატაკიდანდასაშ-
ვებიაიყოს,არაუმცირეს,600მმ.

902.5.2 სი მაღ ლე.მაგიდებისადადახლებისთავებიია-
ტაკიდან, არაუმცირეს, 660მმდა, არაუმეტეს, 760მმ
სიმაღლეზეუნდამდებარეობდეს.

ქვე თა ვი 903 
ძელ სკა მე ბი 

903.1 ზო გა დი. მისაწვდომი ძელსკამებიუნდა შეესაბამე-
ბოდეს903-ექვეთავს.

903.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. ძელსკამის ბოლო-
ში უნდა მდებარეობდეს იატაკის თავისუფალი სივრცე,
რომელსაც პარალელური მისაწვდომი ექნება ძელსკამის
ღერძთან.

903.3 ზო მა. ძელსკამებისდასაჯდომებისსიგრძეუნდაიყოს
სულმცირე1100მმ,ხოლოსიღრმეარაუმცირეს500მმდა
არაუმეტეს600მმ.

903.4 სა ზურ გე. ძელსკამსუნდაჰქონდესსაზურგეანმი-
მაგრებული უნდა იყოს კედელზე. საზურგე უნდა იყოს,
არაუმცირეს 1100 მმ სიგრძის და უნდა გრძელდებოდეს
დასაჯდომიზედაპირიდან, არაუმეტეს, 50 მმ სიმაღლეზე
მდებარეწერტილიდანდასაჯდომიზედაპირიდან,არაუმ-
ცირეს,450მმსიმაღლეზემდებარეწერტილამდე.საზურგე
დასაჯდომისუკანაკიდიდანუნდამდებარეობდეს,არაუ-
მეტეს,65მმ-ზეთარაზულადგაზომვისას.

903.5 სი მაღ ლე.ძელსკამისდასაჯდომისთავიუნდამდე-
ბარეობდეს იატაკიდან, არაუმცირეს, 430 მმდა, არაუმე-
ტეს,480მმსიმაღლეზედასაჯდომისთავამდეგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: ძირითადად,საბავშვოგამოყენებისძელ-
სკამებიუნდაიყოსარაუმცირეს280მმდაარაუმეტეს
430მმიატაკიდან,დასაჯდომისთავამდეგაზომვისას.

903.6 სტრუქ ტუ რუ ლი სიმ ტკი ცე.დასაშვებიდატვირთვე-
ბიარუნდააღემატებოდესგამოყენებულიმასალებისათ-
ვისდასაშვებს,როდესაცდასაჯდომის, სამაგრი მექანიზ-
მისანსაყრდენისტრუქტურისნებისმიერწერტილშიმოქ-
მედებს1112ნშვეულიანთარაზულიძალა.

903.7 სვე ლი წერ ტი ლე ბი. სველწერტილებში მდებარეო-
ბისას,დასაჯდომისზედაპირიარუნდაიყოსსრიალადა
მასზეარუნდაგროვდებოდესწყალი.

თავი9

ჩა შე ნე ბუ ლი ავე ჯი და მოწ ყო ბი ლო ბე ბი
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ქვე თა ვი 904  
სა ვაჭ რო და მომ სა ხუ რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი  

დახ ლე ბი და ვიტ რი ნე ბი

904.1 ზო გა დი. მისაწვდომი სავაჭრო და მომსახურების-
თვისგანკუთვნილიდახლებიდავიტრინებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს904-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: მოძრავისავაჭროდამომსახურებისთვის
განკუთვნილიდახლებიდავიტრინებიარარისაუცილე-
ბელიშეესაბამებოდეს904-ექვეთავს.

904.2 მი საწ ვდო მი. დახლების ყველა ნაწილი, რომელიც
მისაწვდომიუნდაიყოს,უნდამდებარეობდეს403-ექვე-
თავისშესაბამისისავალიზედაპირისმომიჯნავედ.

904.3 სა ვაჭ რო და მომ სა ხუ რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი დახ-
ლე ბი და ვიტ რი ნე ბი.დახლებიდამომსახურებისთვისგან-
კუთვნილიდახლებიდავიტრინებიუნდაშეესაბამებოდეს
904.3.1 ან904.3.2ან904.3.3ქვეთავს.დახლისთავისმი-
საწვდომინაწილიუნდაგრძელდებოდესიმავესიღრმემ-
დე, სადამდეც დახლები და მომსახურებისთვის განკუთ-
ვნილიდახლებისთავებიგრძელდება,რომლებიცგანკუთ-
ვნილიაფეხზემდგარიმომხმარებლებისთვის.

გა მო ნაკ ლი სი: გადაკეთებისას, როდესაც ამ ქვეთავის შე-
საბამისი დახლის უზრუნველყოფა გამოიწვევს სამუშაო
პუნქტებშიარსებულიდახლებისშემცირებასანარსებუ-
ლისაფოსტოყუთებისრაოდენობისშემცირებას,დახლებს
დასაშვებიაჰქონდესარაუმცირეს600მმსიგრძისნაწილი,
რომელიცშეესაბამება904.3.2ქვეთავს,იმპირობით,რომ
იატაკის თავისუფალი სივრცე დახლის მისაწვდომი სიგ-
რძისმიმართცენტრშიმდებარეობს.

თანამშრომლის 
მხარე

საჯარო 
მხარე

სურათი904.3(ა)

სავაჭროდამომსახურებისთვისგანკუთვნილი
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ძელსკამები-ძელსკამებისზომადაიატაკისთავისუფალისივრცე

სურათი903(ბ)

ძელსკამისსაზურგედადასაჯდომისსიმაღლე
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თავი 9. ჩა შე ნე ბუ ლი ავე ჯი და მოწ ყო ბი ლო ბე ბი

904.3.1 შვეუ ლი ბა რიე რე ბი. მომსახურების ვიტრინებ-
თანანმომსახურებისდახლებთანნებისმიერიშვეული
ბარიერი მომსახურების პერსონალსა და მომხმარებ-
ლებსშორისუნდაიყოსარაუმეტეს1100მმიატაკიდან.

გა მო ნაკ ლი სი: გამჭვირვალეუსაფრთხოებისმინადა-
საშვებიაარაუმეტეს1100მმ-სზემოთ.

904.3.2 პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი.უზრუნველყოფილი
უნდაიყოსდახლებისზედაპირისნაწილისაჯაროგა-
მოყენებისთვის, რომლის მინიმალური სიგანე 900 მმ,
ხოლოსიმაღლეარაუმცირეს660მმდაარაუმეტეს900
მმ-ია.მისაწვდომიდახლისგვერდითუზრუნველყოფი-
ლიუნდაიყოსიატაკისთავისუფალისივრცეპარალე-
ლური მისაწვდომით. მისაწვდომ დახლის ზედაპირსა
დანაშვერევსშორისსივრცემისაწვდომიდახლისზე-
მოთუნდაიყოსარაუმცირეს300მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც დახლის ზედაპირი არის 900
მმ-ზენაკლებისიგანის,მთლიანიდახლისზედაპირი
უნდაიყოსიატაკიდანარაუმცირეს660მმდაარაუ-
მეტეს900მმსიმაღლის.

904.3.3  წი ნი დან მი საწ ვდო მი. უზრუნველყოფილი
უნდა იყოს საჯარო გამოყენების დახლის ზედაპირის
მხარე, რომლის სიგანე უნდა იყოს არაუმცირეს 760
მმდასიმაღლეიატაკიდანარაუმეტეს900მმ.მისაწ-
ვდომდახლთანუზრუნველყოფილიუნდაიყოსიატა-
კისთავისუფალისივრცეწინიდანმისაწვდომით.306-
ექვეთავისშესაბამისიმუხლამდესიმაღლედაფეხის
ფალანგისთვისსაჭიროსივრცეუზრუნველყოფილიუნ-

დაიყოსმისაწვდომიდახლისქვეშ.სივრცემისაწვდომ
დახლსადანაშვერებსშორისუნდაიყოსარაუმცირეს
300მმ.

904.4 სა ლა როე ბის გა სავ ლე ლე ბი. სალაროების გასავლე-
ლებიუნდაშეესაბამებოდეს904.4ქვეთავს.

904.4.1 გა სავ ლე ლე ბი. გასავლელები უნდა შეესაბამე-
ბოდეს403-ექვეთავს.

904.4.2 დახ ლე ბი.სალაროსდახლისზედაპირისსიმაღ-
ლეუნდაიყოსიატაკიდანარაუმეტეს960მმ.დახლის
კიდისდამცავისთავი,არაუმეტეს,50მმ-ითმაღლაუნ-
დაიყოსსალაროსდახლისკიდეზემდებარეგასავლე-
ლისმხარესარსებულიდახლისზედაპირისთავიდან.

904.4.3 დახ ლის სა წე რი ზე და პი რე ბი. არსებობის შემ-
თხვევაში,დახლისსაწერიზედაპირებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს902.4ქვეთავს.

904.5 საკ ვე ბის ასა ღე ბი ზო ლე ბი. საკვებისასაღებზოლებ-
შიდახლებიუნდაშეესაბამებოდეს904.5ქვეთავს.

904.5.1 თვით მომ სა ხუ რე ბის თა როე ბი და გა მა ნა წი ლე-
ბე ლი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. თვითმომსახურების თაროები
დაგანამაწილებელიმოწყობილობებიჭურჭლის,დანა-
ჩანგლის, საკაზმების, საკვებისა და სასმელებისათვის
უნდაშეესაბამაბოდეს308-ექვეთავს.
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სურათი904.3(ბ)

სავაჭროდამომსახურებისთვისგანკუთვნილიდახლები-ამაღლება
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თავი 9. ჩა შე ნე ბუ ლი ავე ჯი და მოწ ყო ბი ლო ბე ბი
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გასავლელის 
მხარე

სურ.904.4.2

სალაროსდახლებისსიმაღლე

904.5.2 ლან გრის სას რია ლე ბე ლი.ლანგრისსასრიალებ-
ლების ზედაპირები იატაკიდან უნდა მდებარეობდეს,
არაუმცირეს,700მმდა,არაუმეტეს,860მმსიმაღლეზე.

904.6 დამ ცა ვი მი ნა. სადაცდახლებთან ან ოპერატორის
კაბინებთანპერსონალისსხვაპირებისგანგასამიჯნადგან-
თავსებულიადამცავი მინა, ხმოვანი კავშირის გასაადვი-
ლებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი სა-
შუალებები.არსებობისშემთხვევაში,ტელეფონისყურმი-
ლებიუნდაშეესაბამებოდეს704.3ქვეთავს.

905 ქვე თა ვი 
სა თავ სო სივ რცეე ბი 

905.1 ზო გა დი.მისაწვდომისათავსოსივრცეებიუნდაშეე-
საბამებოდეს905-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: არ არის აუცილებელი სამზარეულოს
სათავსოებიშესაბამებოდესამქვეთავს.

905.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უზრუნველყოფილი
უნდაიყოსიატაკისთავისუფალისივრცე.

905.3 სი მაღ ლე. მისაწვდომი სათავსო ელემენტები უნდა
შეესაბამებოდეს308-ექვეთავშიგანსაზღრულმიწვდომის
დიაპაზონებიდან,სულმცირე,ერთ-ერთს.

905.4 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. სათავსო სივრცეების
ელემენტების სამართავები უნდა შეესაბამებოდეს 309-ე
ქვეთავს.

906 ქვე თა ვი 
და სა ტე ნი სად გუ რე ბი

906.1 ზო გა დი.ელექტროეტლისდასატენსადგურებსუნ-
დაჰქონდესარაუმცირეს2ეტლისდასატენიმოწყობილო-
ბა.

906.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. ელექტრო ეტლის
დასატენსადგურებშიიატაკისთავისუფალისივრცეუნდა
იყოსუზრუნველყოფილი.

906.3 სი მაღ ლე. ელექტრო ეტლის დასატენი სადგურე-
ბიუნდა შეესაბამებოდეს 308-ე ქვეთავში განსაზღვრულ
მიწვდომისდიაპაზონებიდან,სულმცირე,ერთ-ერთს.

907 ქვე თა ვი 
სა თა მა შო აპა რა ტე ბი და მაგ იდე ბი

907.1. ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.სათამაშოაპარატებსა
დამაგიდებსუნდაჰქონდესიატაკისთავისუფალისივრცე,
იმგვარადგანთავსებული,რომ ეტლში მჯდომსშეეძლოს
აპარატის ეტლიდან გამოყენება ან აპარატთან გადაჯ-
დომა.დასაშვებია სათამაშო აპარატებსადა მაგიდებთან
მოთხოვნილიიატაკისთავისუფალისივრცისგადაფარვა.
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თავი 10. სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები

ქვე თა ვი 1001 
ზო გა დი

1001.1 რეგულირების საგანი. სარეკრეაციო ზონები, რომ-
ლებიცტექნიკურირეგლამენტის - „შენობა-ნაგებობების
უსაფრთხოების წესები“-ს  მიხედვით უნდა იყოს მისაწ-
ვდომი,უნდააკმაყოფილებდესმე-10თავისშესაბამისდე-
ბულებებს.

1001.2 გან სა კუთ რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი.

1001.2.1 ზოგადი გამონაკლისები. ქვემოთ მოცემულ
ობიექტებისთვისარარისსავალდებულოამსტანდარ-
ტთანშესაბამისობადამისაწვდომსვლაგეზზემდება-
რეობა:

1.  შემაღლებული სტრუქტურები, რომლე-
ბიც გამოიყენება მხოლოდ მსაჯებისთვის,
შემფასებლებისათვის ან სპორტულითამაშების
შეფასებისთვის.

2. წყლისჩამოსასრიალებლები.

3.ცხოველთაგანთავსებისადგილები,რომლებიცარ
არისსაზოგადოებრივიგამოყენების.

4. კრივისადაჭიდაობისშემაღლებულიმოედნები.

5. ყვინთვისთვის  განკუთვნილი  შემაღლებული
პლატფორმებიდადაფები.

6. ბოულინგის  ბილიკები,  რომლებისთვისაც  არ
არის მოთხოვნილი ეტლისთვის განკუთვნილი
სივრცისუზრუნველყოფა.

7.მოძრავიანპორტატულიატრაქციონები.

8.ატრაქციონები,რომელთაცატრაქციონზემჯდომი
ადამიანიმართავს.

9.ძირითადად,საბავშვოგამოყენებისატრაქციონე-
ბი, სადაც ბავშვები ზრდასრულების მეთვალყუ
რეობისქვეშიმყოფებიან.

10. ატრაქციონები,რომელთაცარაქვსდასაჯდომე-
ბი.

11. სასროლიადგილებისასროლიპოზიციებითთავი-
სუფალბაქნებზე,რომელთასიმაღლეაარაუმცი-
რეს3600მმიმისგათვალისწინებით,რომშემაღ-
ლებულისასროლიპოზიციებისმთლიანიფართო-
ბიარაუმეტეს46მ2-ია.

1001.2.2 სპორტული აქტივობების ფართობი. სპორ-
ტული აქტივობების ფართობამდე მისასვლელი გზა
უნდა იყოს ადვილად მისაწვდომი და არ არის საჭი-
რო ამ გზების დამატებით მისაწვდომობა გარდა ამ
თავში მითითებულიშემთხვევებისა. სპორტულ აქტი-

ვობებს, რომელთაც ამ თავის მოთხოვნები არ ეხება,
სავალდებულოარარისიატაკისდამიწისზედაპირები
მოეწყოს302-ექვეთავისშესაბამისად.სპორტულიაქ-
ტივობების იმ  ფართობებზე, რომელთაც არ ეხება ამ
თავის მოთხოვნები, სავალდებულო არ არის, დონის
ცვლილებები303-ექვეთავისშესაბამისად.

1001.3 გამოშვერილი დეტალები. მიმოსვლის  ბილიკებზე
არსებული გამოშვერილი დეტალები უნდა შეესაბამებო-
დეს307-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. სპორტული აქტივობების ფართობებზე მიმოსვლის
ბილიკებზეარსებულიგამოშვერილიდეტალებიარ
არისსავალდებულოაკმაყოფილებდეს307-ექვეთა-
ვისმოთხოვნებს.

2. სათამაშო მოედნებზე, მიმოსვლის ბილიკებზე არ-
სებულიგამოშვერილიდეტალებიარარისსაჭირო
შეესაბამებოდეს307-ექვეთავს,იმისგათვალისწი-
ნებით, რომ მიწის დონეზე არსებული მისაწვდომი
სვლაგეზები უზრუნველყოფენ შვეულ თავისუფალ
სივრცეს,1008.2ქვეთავისშესაბამისად.

1001.4. ცხოველთა განთავსების ადგილები. ცხოველთა
განთავსებისიმადგილებში,რომელთამისაწვდომობაცარ
მოითხოვება 1001.2.1 ქვეთავით, არ არის სავალდებულო,
რომიატაკიდამიწისზედაპირიიყოსმდგრადი,მყარიდა
მოცურების საწინააღმდეგოდ მოწყობილი. ის ადგილები,
რომელთამისაწვდომობა 1001.2.1 ქვეთავითარმოითხო-
ვება,სავალდებულოარარისშეესაბამებოდეს303-ექვე-
თავს.

ქვე თა ვი 1002 
ატ რაქ ციო ნე ბი

1002.1 ზოგადი. ატრაქციონები უნდა შეესაბამებოდეს
1002-ექვეთავს.

1002.2 მისაწვდომი სვლაგეზები. ატრაქციონებამდემისას-
ვლელი მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა შეესაბამებოდეს
მე-4თავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მგზავრთა ასვლისა და ჩამოსვლის ადგილებსა და
ატრაქციონებზე,სადაც400.2ქვეთავთანშესაბამი-
სობასტრუქტურულადანოპერაციულადშეუძლე-
ბელია, პანდუსის მაქსიმალურიდახრადასაშვებია
1:8-სთან.

2.მგზავრთა ასვლისა და ჩამოსვლის ადგილებსა და
ატრაქციონებზე, სასიარულო ზედაპირების გას-
წვრივ403-ექვეთავისშესაბამისადდაპანდუსებზე

თა ვი 10  

სა რეკ რეა ციო მისაწვდომი საშუალებები
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თავი 10. სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები

400-ექვეთავისშესაბამისადმოწყობილიმოაჯირე-
ბი, სავალდებულოარარისშეესაბამებოდეს505-ე
ქვეთავსიმშემთხვევებში,როდესაცესსტრუქტუ-
რულადანოპერაციულადშეუძლებელია.

1002.3 მგზავ რთა ას ვლი სა და ჩა მოს ვლის ად გი ლე ბი. 
მგზავრთაასვლისადაჩამოსვლისადგილებშიუზრუნველ-
ყოფილიუნდაიყოს304.2და304.3ქვეთავებისშესაბამი-
სადმოწყობილიმოსატრიალებელისივრცე.

1002.4.ატ რაქ ციო ნებ ზე ეტ ლი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი ად გი-
ლე ბი. ატრაქციონებზე ეტლისათვის გამოყოფილი ადგი-
ლებიუნდაშეესაბამებოდეს1002.4.ქვეთავს.

1002.4.1 იატაკის ზედაპირი. ეტლისთვისგამოყოფილიია-
ტაკისზედაპირიუნდაიყოსმდგრადიდამყარი.

1002.4.2 დაქანება. ეტლისთვის გამოყოფილი იატაკის
ზედაპირის დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს 1:48-ს,
მგზავრთაასვლისადაჩამოსვლისმომენტში.

1002.4.3 დაშორებები. ეტლით მოსარგებლეთათვის
განკუთვნილი ადგილებისა და მგზავრთა ასვლისა და
ჩამოსვლის ადგილების იატაკების კოორდინაცია იმ-
გვარად უნდა მოხდეს, რომ გაჩერებულ პოზიციაში
ყოფნისას,იატაკებსშორისშვეულიდაშორებაარაღე-
მატებოდეს16მმ-ს,ხოლოთარაზულიდაშორებაკი75
მმ-ს,მგზავრთანორმალურიდატვირთვისპირობებში.

გა მო ნაკ ლი სი: 

იმ შემთხვევებში, როდესაც წესების დაცვა ოპერა-
ციულად ან სტრუქტურულად შეუძლებელია, უნდა
მოხდეს106.2.1ქვეთავშიგაწერილი36CFR1192.83(c)
მოთხოვნების შესაბამისი პანდუსების, ხიდით გადა-
სასვლელების ან მსგავი მოწყობილობების უზრუნ-
ველყოფა. პანდუსების, ხიდითგადასასვლელებისან
მსგავსიმოწყობილობებისმოაჯირებისმოწყობაუნ-
დამოხდესანქვეთავ505-ისან36CFR1192.83(c)ის
მოთხოვნებისშესაბამისად.

1002.4.4. თავისუფალი სივრცე. ეტლისადგილებისათ-
ვისთავისუფალისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს1002.
4.4ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.დამცავი მოწყობილობების არსებობის შემთხვე
ვაში, დასაშვებია დამცავმა მოწყობილობებმა
მთლიანადგადაფაროსთავისუფალისივრცე.

2.დასაშვებია, ეტლებისთვის განკუთვნილი სივ-
რცისმექანიკურადანხელითმართვა.

3.ეტლებისთვის განკუთვნილი სივრცე არ არის
აუცილებელი,შეესაბამებოდეს307.4ქვეთავს.

1002.4.4.1 სიგანე და სიგრძე. ეტლებისთვის განკუთ-
ვნილი სივრცის სიგანეუნდა იყოს არაუმცირეს 760
მმ,სიგრძეკიარაუმცირეს1200მმ,დაშორებაიატა-
კიდან230მმ.

1002.4.4.2 გვერდითა შესასვლელი. იქ, სადაც ეტ
ლისთვის განკუთვნილ სივრცეში შესვლა მხოლოდ
გვერდითაშესასვლელიდანააშესაძლებელი,ატრაქ-

ციონებიიმგვარადუნდამოეწყოს,რომეტლითმო-
სარგებლეებსდაიმპირებს,ვისაცგადაადგილებაში
დახმარებასჭირდებათ,შესვლისადაგამოსვლისათ-
ვისმანევრირებისსაკმარისისივრცეჰქონდეთ.

1002.4.4.3 ნებადართული ნაშვერები ეტლისთვის 
განკუთვნილ ადგილებში. იატაკიდან არაუმცირეს
230მმდაარაუმეტეს680მმსიმაღლეზედასაშვებია
მოეწყოს არაუმეტეს 150 მმ-მდე გამოშვერილი
ობიექტი, ეტლისთვის განკუთვნილი სივრცის წინა
მხრისგასწვრივ.როდესაცობიექტიეტლისთვისგან-
კუთვნილი ადგილისზედაპირიდან არაუმცირეს680
მმ სიმაღლეზეა, სივრცის წინა მხრიდან ნაშვერი არ
უნდააღემატებოდეს630მმ.

1002.4.5 შესასვლელი. ატრაქციონებს,რომლებზეცშე-
საძლებელია ეტლის შეყვანა, უნდა ჰქონდეს არანაკ-
ლებ820მმთავისუფალისიგანისშესასვლელი.

1002.4.6 მიდგომა. ეტლისთვის გამოყოფილი სივრცის
ერთი მხარე უნდა უერთდებოდეს მისაწვდომ სვლა-
გეზს, მგზავრების აყვანისა და ჩამოსვლის პოზიციაზე
ყოფნისას.

1002.4.7 თანმხლები პირის ადგილი. თუატრაქციონის
შიდა სიგანე 1350 მმ-ზე მეტია, დასაჯდომები გათვა-
ლისწინებულია ერთზე მეტი პირისთვის და არ არის
სავალდებულო ეტლი განთავსდეს ატრაქციონის ცენ-
ტრში,მაშინუნდამოხდესთითოეულიეტლითმოსარ-
გებლისთანმხლებიპირისთვისადგილისგამოყოფა.

1002.4.7.1 გვერდიგვერდ განლაგება. იმ შემთხვევა
ში,როდესაცატრაქციონისდასაჯდომებიითვალის-
წინებსგვერდიგვერდგანლაგებას,თანმხლებიპირის
სკამიგანთავსებულიუნდაიყოსეტლითმოსარგებ-
ლისმომიჯნავედ.

გა მო ნაკ ლი სი: იმ შემთხვევაში, როდესაც ოპე-
რაციულად ან სტრუქტურულად შეუძლებელია
გვერდიგვერდ განლაგების უზრუნველყოფა, ამ
წესისდაცვაუნდამოხდესარსებულიშესაძლებ-
ლობებისმაქსიმალურადგამოყენებით.

1002.5ატრაქციონიდან გადასაჯდომი მოწყობილობები და 
შესაბამისი დასაჯდომები. ატრაქციონიდანგადასაჯდომი
მოწყობილობები და შესაბამისი დასაჯდომები მგზავრთა
აყვანისადაგადმოყვანისპოზიციაში,უნდაშეესაბამებო-
დეს1002.5ქვეთავს.

1002.5.1 ეტლისთვის განკუთვნილი თავისუფალი 
სივრცე. ატრაქციონზე მგზავრთა აყვანისა და ჩამოყ-
ვანისდროს ატრაქციონიდან გადასაჯდომი მოწყობი-
ლობებისადა შესაბამისიდასაჯდომების მომიჯნავედ
არსებულისივრცეუნდაიყოსთავისუფალი.

1002.5.2 გადასაჯდომი მოწყობილობებისა და 
სავარძლის სიმაღლე. გადასაჯდომი მოწყობილობე-
ბისადაშესაბამისიდასაჯდომისსიმაღლეუნდაიყოს
არაუმცირეს 350 მმ და არაუმეტეს 600 მმ მგზავრთა
აყვანისადაჩამოყვანისადგილისზედაპირიდან.

1002.5.3 გადასაჯდომი ადგილის შესასვლელი. ატრაქ-
ციონის დასაჯდომებზე გადაყვანის დროს, შესასვლე-
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ლები უნდა უზრუნველყოფდეს თავისუფალ სივრცეს
ეტლის ან თანმხლები პირის დაუბრკოლებლად შეს-
ვლისუზრუნველსაყოფად.

1002.5.4 ეტლის შენახვისთვის განკუთვნილი ადგილი. 
305-ე ქვეთავის შესაბამისად მოწყობილი ეტლის შე-
ნახვისთვისგანკუთვნილიადგილიუნდამოეწყოსატ-
რაქციონისთითოეული გადასაჯდომი მოწყობილობის
მომიჯნავედ,მგზავრთააყვანისადაჩამოსვლისადგი-
ლებში. შესაბამისი სკამები კი იმგვარად უნდა მოეწ-
ყოს, რომ ხელი არ შეუშალოს მგზავრთათავისუფალ
გადაადგილებას.

ქვე თა ვი 1003 
სარეკრეაციო სანაოსნო მისაწვდომი საშუალებები 

1003.1 ზოგადი. სარეკრეაციო სანაოსნო მისაწვდომი სა-
შუალებებიუნდაშეესაბამებოდეს1003-ექვეთავს.

1003.2 მისაწვდომი სვლაგეზები. რეკრეაციულ სანაოსნო
მისაწვდომ საშუალებებამდე  მისაწვდომი სვლაგეზები,
გრძივიხიდებისადაგასაბერიპირსებისჩათვლით,უნდა
შეესაბამებოდესმე-4თავს,გარდაიმშემთხვევებისა,რაც
განსაზღვრულია1003.2ქვეთავისგამონაკლისებით.

1003.2.1 ნავსაყუდელი. ნავსაყუდელთან  მისასვლელი
გზაუნდაიყოსმისაწვდომი.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. არსებულიგადასასვლელიხიდისანხიდებისჩანაც-
ვლებისანშეცვლისშემთხვევაში,არარისსავალ-
დებულიხიდისსიგრძისგაზრდისპარამეტრებიშეე-
საბამებოდეს1003.2ქვეთავს.

2. არ არის სავალდებულო, გადასასვლელი ხიდების
მაქსიმალური ამაღლება  შეესაბამებოდეს 400.6
ქვეთავს.

3.იმ შემთხვევაში, როდესაც მისაწვდომი სვლაგეზე-
ბის შემადგენლობაში არსებული გადასასვლელი
ხიდის ან ხიდების ერთობლიობის საერთო სიგრძე
არისარაუმცირეს24მ,არარისსავალდებულიგა-
დასასვლელი ხიდები შეესაბამებოდეს 400.2 ქვე-
თავს.

4.იმშემთხვევაში,როდესაცნავსაყუდელი25-ზენაკ-
ლებინავისშესაცურებელადგილსმოიცავსდარო-
დესაც მისაწვდომი სვლაგეზების შემადგენლობაში
არსებულიგადასასვლელიხიდებისანხიდებისერ-
თობლიობისსაერთოსიგრძეარისარაუმცირეს9,0
მ, არ არის სავალდებული გადასასვლელი ხიდები
შეესაბამებოდეს400.2ქვეთავს.

5.იქ,სადაცგადასასვლელიხიდებიგადასასვლელდა-
ფებს უკავშირდება, არ არის სავალდებულო 400.7
ქვეთავთანშესაბამისობა.

6.იქ,სადაცგადასასვლელიხიდებიდაგადასასვლელი
დაფებიერთმანეთსუკავშირდებადასახელურების
არსებობა აუცილებელია, არ არის სავალდებულო,
სახელურების დამატებითი მოწყობილობებით უზ-
რუნველყოფა. გადასასვლელხიდებსადა გადასას-
ვლელდაფებზეარსებულსახელურებზედამატები-
თი მოწყობილობების არსებობის შემთხვევაში, არ
არსებობსამსახელურებისიატაკისპარალელურად
დაყენებისსაჭიროება.

7. 403.3 და 400.3 ქვეთავებით გათვალისწინებული
მისაწვდომი სვლაგეზების შემადგენლობაში არსე-
ბულიგადასასვლელიხიდების,გადასასვლელიდა-
ფებისადამოტივტივეპირსებისდაქანებისგაზომვა
უნდამოხდესსტატიკურმდგომარეობაში.

8.გადასასვლელიხიდებისადაპირსებისზედაპირების
დონისცვლილებაუნდამოხდეს303.3და303.4ქვე-
თავებისშესაბამისად.

1200 მინ

230 მინ

68
0 
მა
ქს

630მაქს

150 მაქს

სურათი1002.4.4.3

ატრაქციონებზეეტლისთვისგანკუთვნილისივრცისპარამეტრები
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სურათი1003.3.1(ა)

ნავისადგომისდანავებშიჩასასხდომიპირსისთავისუფალისივრცე

სურათი1003.3.1(ბ)

ნავსადგომისადანავშიჩასასხდომიპირსისთავისუფალისიგანე

გამონაკლისი1-პირსისთავისუფალისიგანისშემცირებანავსადგომისადანავშიჩასასხდომპირსთან
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9. არარისსავალდებულონავისდამჭერისადაუსაფ-
რთხოებისსხვამოწყობილობებისდაყენება 308-ე
ქვეთავისშესაბამისად.

1003.2.2 ნავებში ჩასხდომისა და გადმოსვლის 
ადგილები პირსებზე. პირსებზენავებშიჩასხდომისადა
გადმოსვლის ადგილებამდე უზრუნველყოფილი უნდა
იყოსმისაწვდომისვლაგეზები.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მოტივტივეჩასასხდომპირსებამდემისასვლელ
მისაწვდომსვლაგეზებზე დასაშვებიაგავრცელ-
დეს1003.2.1ქვეთავშიმოცემულიშემდეგიგამო-
ნაკლისები:1ლი,მე2,მე5,მე6,მე7,მე8დამე9.

2.იმ შემთხვევაში, როდესაც მისაწვდომი სვლაგე-
ზებისშემადგენლობაშიარსებულიგადასასვლე-
ლიხიდების ან ხიდების ერთობლიობის საერთო
სიგრძეარისარაუმცირეს9,0მ,არარისსავალ-
დებულოგადასასვლელიხიდებიშეესაბამებოდეს
400.2ქვეთავს.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩასხდომისთვის გან-
კუთვნილმოტივტივეპირსამდემისასვლელიმი-
საწვდომისვლაგეზებიპირსებზენავებშიჩასხდო-
მისდადა გადმოსვლის ადგილებისფარგლებში
მდებარეობს,არარისსავალდებულოგზისესმო-
ნაკვეთისშესაბამისობამებოდეს400-ექვეთავს.

1003.3 თა ვი სუ ფა ლი სივრცე. ნავის შესაცურებელ ადგი-
ლებსადანავებისჩასხდომისპირსებზეარსებულითავი-
სუფალისივრცეუნდაშეესაბაებოდეს1003.3ქვეთავს.

1003.3.1 ნავსადგომის თავისუფალი სივრცე. ნავისშე-
საცურებელ ადგილებსა და ნავებში ჩასხდომის პირ-
სებზეუზრუნველყოფილიუნდაიყოსშემდეგიზომები:
პირსისმინიმალურისიგანე1500მმ,რომელიცშენარ-
ჩუნებულიუნდაიყოსპირსისმთელფართობზე.პირსის
კიდეების გასწვრივ, მთელ სიგრძეზე თითოეულ 3000
მმ მონაკვეთში, რომელიც გამოიყენება ნავების შესა-
ცურებლადანჩასხდომისათვის,უნდაშეიცავდესსულ
მცირეერთშესასვლელს,1500მმმინიმალურისიგა-
ნით.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. პირსის სიგანე დასაშვებია შემცირდეს არაუმ-
ცირეს900მმ-მდეარაუმეტეს600მმსაზღვრებ-
ში. ასეთ სიგანეშემცირებულსეგმენტებსშორის
არაუმცირეს1500მმსიგანისდა1500მმსიგრძის
თავისუფალისივრცეუნდაშენარჩუნდეს.

2. კიდეების დამცავი მექანიზმები დასაშვებია პირ-
სისგასასვლელებშიშემდეგიპარამეტრებით: სი-
მაღლე–არაუმეტეს100მმდასიგანეარაუმეტეს
50მმ.

3.ნავსადგომის  არსებულ პირსებზე, თავისუფალი
სივრცე შესაძლებელია მოეწყოს ნავის შესაცუ-
რებელისივრცისპერპენდიკულარულადდაუნდა
მოიცვასნავისშესაცურებელისიგრძისმთელისი-
განე,სადაცნავსადგომისმისაწვდომსაშუალებებ-
შისულმცირეერთინავისშესაცურებელიმოწყო-
ბილია1003.3ქვეთავისშესაბამისად,დასაშვებია
შემცირდეს ნავის შესაცურებლების რაოდენობა
ანშემცირდესარსებულიშესაცურებლებისსიგა-
ნე.

ქვე თა ვი 1004 
სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და აღ ჭურ ვი ლო ბე ბი

1004.1 ზო გა დი. სავარჯიშომოწყობილობებიდააღჭურვი-
ლობებიუნდაშეესაბამებოდეს1004-ექვეთავს.

1004.2 იატაკის თავისუფალი სივრცე. სავარჯიშომოწყო-
ბილობებსა და აღჭურვილობებს უნდა ჰქონდეს იატაკის
თავისუფალისივრცე,იმგვარადგანთავსებული,რომეტ-
ლით მოსარგებლესშეეძლოს გადაჯდომა ან გამოყენება.
დასაშვებიასავარჯიშომოწყობილობებთანდააღჭურვი-
ლობებთან მოთხოვნილი იატაკისთავისუფალი სივრცეე-
ბისგადაფარვა.

1004.3 ელემენტების სამართავები. სავარჯიშომოწყობი-
ლობებისადააღჭურვილობებისელემენტებისსამართავე-
ბიარარისაუცილებელი,შეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

წყალი

პირსი

50 მაქს

100 მაქს

სურათი1003.3.1(გ)

ნავსადგომისადანავშიჩასასხდომიპირსისთავისუფალისიგანე

გამონაკლისი2-კიდეებისდაცვანავსადგომისადანავშიჩასასხდომპირსთან
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ქვე თა ვი 1005 
სათევზაო პირსები და ბაქნები

1005.1 ზოგადი. სათევაზოპირსებიდაბაქნებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს1005-ექვეთავს.

1005.2 მისაწვდომი სვლაგეზები. სათევზაოპირსებამდედა
ბაქნებამდე მისაწვდომისვლაგეზებიგადასასვლელიხი-
დებისადამოტივტივეპირსებისჩათვლითუნდაშეესაბა-
მებოდესმე-4თავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. სათევზაო პირსებამდე და ბაქნებამდე მისაწვდომ
სვლაგეზებზე დასაშვებია  გავრცელდეს 1003.2.1
ქვეთავითგათვალისწინებული1-ლი,მე-2,მე-5,მე-
6,მე-7დამე-8გამონაკლისები.

2.იმ შემთხვევაში, როდესაც მისაწვდომი სვლაგეზის
შემადგენლობაში არსებულიგადასასვლელიხიდე-
ბისანხიდებისერთობლიობისსაერთოსიგრძეარის
არაუმცირეს9,0მ,არარისსავალდებულიგადასას-
ვლელიხიდებიმოეწყოს400.2ქვეთავისშესაბამი-
სად.

1005.3 ბარიერი. სათევზაოპირსებისანბაქნებისპერიმეტ-
რისგაყოლებაზეარსებულიბარიერები,დამცვავიჯებირე-
ბიანმოაჯირებიუნდაშეესაბამებოდეს1005.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე არსე-
ბობსტექნიკურირეგლამენტის-„შენობა-ნაგებობების
უსაფრთხოების წესები“-ს შესაბამისად მოწყობილი
მოაჯირები, არ არის საჭირო აღნიშნული მოაჯირები
შეესაბამებოდესამქვეთავს.

1005.3.1 სიმაღლე. მოაჯირებისარაუმცირეს25%მიწი-
დანანბაქნისზედაპირიდანარაუმეტეს860მმსიმაღ-
ლემდეუნდაიყოსმოწყობილი.

1005.3.1.1 გადანაწილება. მოაჯირები, რომლებიც
შეესაბამება 1005.3.1 ქვეთავს, უნდა გადანაწილდეს
მთლიანსათევზაოპირსზეანბაქანზე.

1005.4 კი დეე ბის დაც ვა. იქ,სადაცმოაჯირები1005.3ქვე-
თავისშესაბამისადაამოწყობილი,კიდეებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს1005.4.1და1005.4.2ქვეთავებს.

1005.4.1 ბორდიური ან ბარიერი. ბორდიურებისანბა-
რიერებისსიმაღლეუნდაიყოსარაუმცირეს50მმსა-
თევზაოპირსიდანანბაქნიდან.

1005.4.2  გრუნტის ან პირსის ზედაპირის გაფართოება. 
გრუნტის ან პირსის ზედაპირის გაფართოება შესაძ-
ლებელიუნდაიყოსარაუმცირეს300მმ-ითმოაჯირის
შიდა მხრიდან. უნდა გამოიყოსფეხისფალანგისთვის
საჭიროსივრცეშემდეგიზომებით:არაუმცირეს760მმ
სიგანეშიდაარაუმცირეს230მმსიმაღლეშიგრუნტი-
დანანპირსისზედაპირიდან.

1005.5 იატაკის თავისუფალი  სივრცე. ყველაიმადგილზე,
სადაცმოაჯირებიშეესაბამება1005.3.1ქვეთავს,აუცილე-
ბელია არსებობდეს იატაკის თავისუფალი სივრცე. მოა-
ჯირებისარარსებობისშემთხვევაში,სათევაზოპირსზეან
ბაქანზეუზრუნველყოფილიუნდაიყოსარაუმცირესერთი
იატაკისთავისუფალისივრცე.

1005.6 მოსატრიალებელი სივრცე. სათევაზოპირსზეანბა-
ქანზეუზრუნველყოფილიუნდაიყოს304.3ქვეთავისშესა-
ბამისისულმცირეერთიმოსატრიალებელისივრცე.

ქვე თა ვი 1006 
გოლ ფის სა თა მა შო მოედ ნე ბი

1006.1 ზოგადი. გოლფისსათამაშომოედნებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს1106ქვეთავს.

1006.2 მისაწვდომი სვლაგეზები. ბურთის დასარტყამი
ადგილები, ბურთის დასარტყამი სავარჯიშო  ადგილები,
ბურთისჩასაგდებიადგილები,ბურთისჩასაგდებისავარ-
ჯიშოადგილები,მწვანეზედაპირები,უამინდობისდროს
შესაფარებელიადგილები,გოლფისმანქანისგასაქირავე-
ბელიადგილები,ჩანთისდატოვებისადგილებიდამოედ-
ნისტუალეტებიუნდაშეესაბამებოდესმე-4ქვეთავს.გა-
რეთაბილიკებისსიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.
მოაჯირების,ბარიერებისადაუსაფრთხოებისსხვასაშუა-
ლებებისარსებობისშემთხვევაში,მისაწვდომისვლაგეზე-
ბიუნდაიყოსარაუმცირეს1500მმსიგანის.

გა მო ნაკ ლი სი: 1006.3 ქვეთავის შესაბამისი გოლფის
მანქანებისთვისგამოყოფილიმისაწვდომისვლაგეზები

(ბ)

760  მინ

230 მინ

(ა)

03286
0  
მა
ქს

 
 მ
ინ

300 მინ

სურათი1005.4.2

გრუნტისანპირსისზედაპირისგაფართოებასათევზაოპირსებთანანბაქნებთან
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თავი 10. სარეკრეაციო მისაწვდომი საშუალებები

შეიძლება იყოს ამ ქვეთავითგათვალისწინებული მი-
საწვდომისვლაგეზისნაწილი.

1006.2.1 ბურთის დასარტყამი ადგილები. იმშემთხვე-
ვაში,როდესაცფოსოსთვის მხოლოდ ერთი ბურთის
დასარტყამიადგილიაგამოყოფილი, ეს ადგილიიმ-
გვრადუნდამოეწყოს,რომგოლფისმანქანასშეეძ-
ლოსთავისუფლად შევიდეს და გამოვიდეს ბურთის
დასარტყამიადგილისტერიტორიაზე.იმშემთხვევა-
ში,როდესაცფოსოსთვისორიბურთისდასარტყამი
ადგილია გამოყოფილი, ფოსოსთან ყველაზე ახლოს
მდებარებურთისდასარტყამიადგილიიმგვარადუნ-
და მოეწყოს,რომ გოლფის მანქანამ შეძლოსთავი-
სუფლადშესვლადაგამოსვლა.იმშემთხვევაში,რო-
დესაცფოსოსთვისსამზემეტიბურთისდასარტყამი
ადგილიაგამოყოფილი,სულმცირეორიმთგანი,აქე-
დან ერთ-ერთი, ფოსოსთან ყველაზე ახლოს მდება-
რე,იმგვარადუნდამოეწყოს,რომგოლფისმანქანამ
შეძლოსთავისუფლადშესვლადაგამოსვლა.

გა მო ნაკ ლი სი: არსებულ გოლფის  მოედნებზე
ცვლილებებისგანხორციელებისშემთხვევაში,არ
არისსავალდებულოფოსოსთანყველაზეახლოს
მდებარებურთისდასარტყამიადგილიიმგვარად
მოეწყოს,რომშესაძლებელიიყოსმისტერიტო-
რიაზე გოლფის მანქანის შეყვანადა გამოყვანა,
თუკირელიეფიამისსაშუალებასარიძლევა.

1006.2.2 მწვანე საფარის  მოწყობა. მწვანესაფარიიმ-
გვარადუნდა მოეწყოს, რომ გოლფის მანქანას მასზე
შესვლისდაგამოსვლისსაშუალებაჰქონდეს.

1006.2.3 სავარჯიშო მწვანე საფარი, სავარჯიშო 
ბურთის დასარტყამი ადგილები და ბურთის ჩასაგდები 
სავარჯიშო ადგილები. სავარჯიშომწვანესაფარის,სა-
ვარჯიშობურთისდასარტყამიადგილებისადაბურთის
ჩასაგდებისავარჯიშოადგილებისსულმცირე5%,მაგ-
რამარანაკლებერთისაიმგვარადუნდამოეწყოს,რომ
გოლფის მანქანებსთავისუფლადშესვლისდა გამოს-
ვლისსაშუალებაჰქონდეთ.

1006.2.4 უა მინ დო ბის დროს შე სა ფა რე ბე ლი ად გი ლე ბი. 
უამინდობისდროსშესაფარებელიადგილებისარსებო-
ბისშემთხვევაში,ისინიიმგვარადუნდამოეწყოს,რომ
გოლფის მანქანებსთავისუფლადშეეძლოთტერიტო-
რიაზეშესვლადაგამოსვლა.ეტლისთვისამგვარშესა-
ფარებელ ადგილში გამოყოფილი უნდა იყოს იატაკის
თავისუფალი სივრცე შემდეგი ზომებით: 1500X2400
მმ-ზე.

1201006.3 გოლ ფის მან ქა ნის გა სას ვლე ლი. გოლფის მან-
ქანისგასასვლელიუნდაშეესაბამებოდეს1006.3ქვეთავს.

1006.3.1 გასასვლელის სიგანე. გოლფისმანქანისგასას-
ვლელისსიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.

1006.3.2 ბარიერები. იქ,სადაცბორდიურებიანბარიე
რებიხელსუშლისგოლფისმანქანისშესვლასმწვანე
საფარსადაბურთისდასარტყამადგილებზე,უზრუნ-
ველყოფილიუნდაიყოს1500მმსიგანისგასასვლელე-
ბიარაუმეტეს70მინტერვალით.

ქვე თა ვი 1007 
მი ნია ტუ რუ ლი გოლ ფის სა თა მა შო მოე და ნი

1007.1 ზო გა დი. მინიატურულიგოლფისსათამაშომოედანი
უნდაშეესაბამებოდეს1007ქვეთავს.

1007.2 მისაწვდომი სვლაგეზები. მინიატურული გოლფის
მოედნამდემისაწვდომისვლაგეზებიუნდაშეესაბამებო-
დესმე-4თავს.

გა მო ნაკ ლი სი: მინიატურული გოლფის მოედნებამდე
მისაწვდომი სვლაგეზებიუნდა აკმაყოფილებდესშემ-
დეგმოთხოვნებს:

1. არარისსავალდებულოსათამაშოზედაპირებიშეე
საბამებოდეს302.2ქვეთავს.

2.მისაწვდომისვლაგეზებისადაფოსოებისზედაპირე-
ბისგადაკვეთისადგილასნებადართულიაარაუმე-
ტეს25მმსიმაღლისადა820მმსიგანისბორდიუ-
რისგაკეთება.

3. შემაღლებული ადგილის მაქსიმალური დაქანება
დასაშვებია არაუმეტეს 1:4, ხოლო ამაღლება
არაუმეტეს100მმ.

4.400.7.1 ქვეთავით განსაზღვრული პანდუსის დაქა-
ნებაუნდაიყოსარაუმეტეს1:20.

5.400.7.3ქვეთავითგანსაზღვრულიპანდუსისბაქნის
სიგრძედასაშვებიაიყოს1200მმ-მდე.

6.400.7.4ქვეთავითგანსაზღვრულიპანდუსისმიმარ-
თულების ცვლილების ბაქნის დასაშვები ზომებია
1200X1500მმ.

7.  არ არის საჭირო, სათამაშოზედაპირზე არსებული
პანდუსებისგასწვრივმოაჯირებისმოწყობა.

1007.3 მი ნია ტუ რუ ლი გოლ ფის ფო სოე ბი. მინიატურული
გოლფისფოსოებიუნდაშეესაბამებოდეს1007.3ქვეთავს.

1007.3.1 თამაშის დაწყება. თამაშისდაწყებისმომენტის-
თვისუზრუნველყოფილიუნდა იყოს იატაკისთავისუ-
ფალი სივრცე შემდეგი ზომებით: არაუმცირეს 1200X
1500მმ-ზე,ხოლოქანობიარაუმეტეს1:48.

1007.3.2 გოლფის სათამაშო ჯოხის მიწვდომის არე ალი.

1007.3.2.1 ახალი შენობები და მისაწვდომი საშუალე-
ბები. ახალ შენობსა და მისაწვდომ საშუალებებში,
ფოსოსმიმდებარესივრცეები,სადაცგანლაგებულია
გოლფის ბურთები, ეტლის განთავსების ადგილიდან
უნდაიყოსარაუმეტეს900მმრადიუსში.აღნიშნული
ადგილიუნდაიყოს:არაუმცირეს900მმსიგანისდა
1300მმსიგრძის,ხოლოდაქანებაარუნდააღემატე-
ბოდეს1:20.იატაკისთავისუფალსივრცემდეუნდამი-
დიოდესმისაწვდომისვლაგეზი.

1007.3.2.2 არსებული შენობები და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულიშენობებიდამისაწვდომი
საშუალებები,ფოსოსმიმდებარესივრცეები,სადაც
განლაგებულია გოლფის ბურთები ეტლის განთავ-
სების ადგილიდან უნდა იყოს არაუმეტეს 900 მმ
რადიუსში.აღნიშნულიადგილიუნდაიყოს:არაუმ-
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ცირეს 900 მმ სიგანისდა 1200 მმ სიგრძის, ხოლო
დაქანებაარუნდააღემატებოდეს1:20.იატაკისთა-
ვისუფალ სივრცემდე უნდა მიდიოდეს მისაწვდომი
სვლაგეზი.

90
0 

მი
ნ

90
0 

მი
ნ

1300 მინ

შენიშვნა: იატაკის თავისუფალი სივრცის ან მიწის სივრცის 
დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს 1:20. 

სურათი:1007.3.2(ა)

გოლფისკლუბშიმიწვდომისდიაპაზონი:

ახალიშენობები

90
0 

მი
ნ

90
0 

მი
ნ

1200 მინ

შენიშვნა: იატაკის თავისუფალი სივრცის ან მიწის სივრცის 
დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს 1:20. 

სურათი:1007.3.2(ბ)

გოლფისკლუბშიმიწვდომისდიაპაზონი:

არსებულიშენობები

ქვე თა ვი 1008 
სა თა მა შო ტე რი ტო რიე ბი

1008.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. სათამაშოტერიტორიებიუნ-
დაშეესაბამებოდეს1008-ექვეთავს.

1008.2 მი საწ ვდო მი სვლა გე ზე ბი სა თა მა შო ტე რი ტო რიე-
ბის თვის. სათამაშოტერიტორიებმა უნდა უზრუნველყოს
მისაწვდომი სვლაგეზები 1008.2 ქვეთავის შესაბამისად.
მისაწვდომი სვლაგეზები, რომლებიც ემსახურებიან სა-
თამაშოტერიტორიებს,უნდაშეესაბამებოდესმე-4თავს,
გარდაიმშემთხვევისა,რაცგანსხვავებულადაარეგული-
რებული1008.4ქვეთავით.

1008.2.1. ზედაპირის დონე და მიწისზედა სათამაშო 
კომპონენტები. არაუმცირეს ერთი მისაწვდომი სვლა-
გეზიუნდაიყოსგათვალისწინებულისათამაშოტერი-
ტორიაზე.მისაწვდომმასვლაგეზმაუნდადააკავშიროს
ზედაპირის აუცილებელი სათამაშო კომპონენტები
1008.3.2.1ქვეთავისშესაბამისადდამიწისზედასათა-
მაშოკომპონენტები1008.3.2.2ქვეთავისშესაბამისად,
სათამაშოკომპონენტებისშესასვლელიდაგასავლელი
ადგილებისჩათვლით.

1008.2.2. რბილი ზედაპირების მქონე   სათამაშო 
მოწყობილობები. სადაც სამი ან უფრო ნაკლები შე-
სასვლელიწერტილიაუზრუნველყოფილი,რბილიზე-
დაპირების მქონე  სათამაშო მოწყობლობებისთვის,
არაუმცირესერთიშესასვლელიუნდაიყოსმისაწვდომ
სვლაგეზზე.სადაცოთხიანუფრომეტიშესასვლელია
უზრუნველყოფილი რბილი ზედაპირების მქონე   სა-
თამაშომოწყობლობებისთვის,არაუმცირესორიშესას-
ვლელიუნდაიყოსმისაწვდომსვლაგეზზე.

1008.3. ასაკობრივი ჯგუფები. სათამაშოტერიტორიები2
წლისდაუფროდიდიასაკისბავშვებისათვისუნდაშეე-
საბამებოდეს1008.3ქვეთავს.სადაცცალკეულისათამაშო
ადგილებიგამოყოფილიატერიტორიაზეგარკვეულიასა-
კობრივიჯგუფებისათვის,თითოეულიადგილიუნდაშეე-
საბამებოდეს1008.3ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. ის სათამაშო ადგილები, რომლებიც მდებარეობს
საოჯახო ბავშვთა მოვლის დაწესებულებებში, სა-
დაცმესაკუთრეცცხოვრობს,არარისაუცილებელი
შეესაბამობოდესამქვეთავისმოთხოვნებს.

2.არსებულ სათამაშო ტერიტორიებზე, სადაც სათა-
მაშო კომპონენტები გადაადგილებულია უსაფთხო
გამოყენების ზონის შესაქმნელადდა მიწის ზედა-
პირიარარისგაფართოებულიანშეცვლილიერთზე
მეტიუსაფრთხოზონისთვის,არარისაუცილებელი
შეესაბამობოდესამქვეთავისმოთხოვნებს.

3.გასართობი ატრაქციონები არ არის აუცილებელი
შეესაბამობოდესამქვეთავს.

4.სადაც გადაკეთებულია სათამაშო კომპონენტები
და მიწისზედაპირი არ არის შეცვლილი, არ არის
აუცილებელი მიწის ზედაპირი  შეესაბამებოდეს
1008.4.1.6ქვეთავს,თუარარისმოთხოვნილიშესა-
ბამისიუფლებამოსილიორგანოსმიერ.

1008.3.1. დამატება. სადაც სათამაშო ტერიტორიები
იქმნება ეტაპობრივად, 1008.3 ქვეთავის მოთხოვნები
უნდადაკმაყოფლდესყოველიშემდგომიდამატებისას,
იმგვარად,რომდასრულებისშემდეგმთლიანისათამა-
შოტეროტორიაშეესაბამებოდეს1008.3ქვეთავს.

1008.3.2. სათამაშო კომპონენტები. საჭიროების შემ-
თხვევაში,სათამაშოკომპონენტებიუნდაშეესაბამებო-
დეს1008.3.2ქვეთავისმოთხოვნებს.

1008.3.2.1.მიწის დონეზე განთავსებული სათამაშო 
კომპონენტები. მიწის დონეზე განთავსებული სათა-
მაშოკომპონენტებიუნდაიყოსიმრაოდენობითდა
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სახეობითუზრუნველყოფილი,რომაკმაყოფილებდეს
1008.3.2.1ქვეთავისმოთხოვნებს.1008.3.2.1.ქვეთავის
მოთხოვნებისშესაბამისიმიწისდონეზეგანთავსებუ-
ლი სათამაშო კომპონენტები უნდა აკმაყოფლებდეს
1008.3.2.1.2 ქვეთავის მოთხოვნებს, იმ შემთხვევაში
თუ სათამაშო კომპონენტების მინიმალური სახეე-
ბიდაკმაყოფილებულია. სადაც მოცემულიაორი ან
მეტიმიწისდონეზეგანთავსებულისათამაშოკომპო-
ნენტები ისინიურთიერთმოშორებითუნდა განლაგ-
დეს სათამაშოტერიტორიაზედა ინტერგრირებული
იქნასსხვასათამაშოკომპონენტებთან.

1008.3.2.1.1 მინიმალური რაოდენობა და ტიპები. სა-
დაცმიწისდონეზეგანთავსებულისათამაშოკომპო-
ნენტებიამოწყობილი,სულმცირეერთითითოეული
ტიპის სათამაშო უნდა იყოს მისაწვდომ სვლაგეზზე
დაშეესაბამებოდეს1008.4.3.ქვეთავისმოთხოვნებს.

1008.3.2.1.2 დამატებითი რაოდენობა და ტიპები. სა-
დაცმოწყობილიამიწისზედასათამაშოკომპონენტე-
ბი,მიწისდონეზეგანთავსებულიკომპონენტებიუნდა
იყოსმოწყობილი1008.3.2.1.2ცხრილისშესაბამისად
დაუნდაშეესაბამებოდეს1008.4.3ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი:  თუმიწისზედა სათამაშო კომპო-
ნენტების არაუმცირეს 50 % დაკავშირებულია
პანდუსებით და არაუმცირეს 3 სხვადასხვა სა-
ხეობისმიწისზედასათამაშოკომპონენტიდაკავ-
შირებულიაპანდუსით,არაააუცილებელისათა-
მაშოტერიტორიააკმაყოფილებდესამქვეთავის
მოთხოვნებს.

1008.3.2.2.2მიწისზედა სათამაშო კომპონენტები. სა-
დაცმოწყობილიამიწისზედასათამაშოკომპონენტე-
ბი,სულმცირე50%უნდამდებარეობდესმისაწვდომ
სვლაგეზზე და აკმაყოფილებდეს 1008.4.3 ქვეთავის
მოთხოვნებს.

1008.4 მისაწვდომი სვლაგეზები სათამაშო ტერიტორი-
ებზე. მისაწვდომი სვლაგეზები სათამაშოტერიტორიებზე
უნდაშეესაბამებოდეს1008.4ქვეთავს.

1008.4.1 მისაწვდომი სვლაგეზები. სათამაშო ტერი-
ტორიებზე არსებული მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა
შეესაბამებოდესმე-4თავისმოთხოვნებსადა1008.4.1
ქვეთავს. სადაც მისაწვდომი სვლაგეზები ემსახურება
მიწის ზედაპირზე განთავსებულ სათამაშო კომპონენ-
ტებს,შვეულითავისუფალისივრცეუნდაიყოსარაუმ-
ცირეს2050მმსიმაღლის.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. სადაც 20 ან მეტი მიწის ზედა სათამაშო კომპო-
ნენტიამოცემული,1008.4.2ქვეთავიშესაბამისიგა-
დასასვლელი სისტემები დაიშვება, როგორც სათა-
მაშოკომპონენტებისარაუმეტეს25%მისაწვდომი
სვლაგეზისნაწილი.

2.სადაც20ანნაკლებიმიწისზედასათამაშოკომპო-
ნენტია მოცემული, 1008.4.2 ქვეთავის შესაბამისი
გადასასვლელი სისტემები დაიშვება როგორც მი-
საწვდომისვლაგეზისნაწილი.

3. სადაც გადასასვლელი სისტემებია მოცემული, მი-
წის ზედა სათამაშო კომპონენტები დაიშვება სხვა
მიწისზედასათამაშოკომპონენთანდასაკავშირებ-
ლად,როგორცმისაწვდომისვლაგეზისნაწილი.

4.მისაწვდომი სვლაგეზები, რომლებიც ემსახურე-
ბარბილიზედაპირის შემცველ სათამაშო სტრუქ-
ტურებს,დასაშვებია იყენებდეს 1008.4.2 ქვეთავით
გათვალისწინებულ გადასასვლელ სისტემებს, მი-
საწვდომისვლაგეზისნაწილად.

5. როდესაც მისაწვდომი სვლაგეზის ზედაპირი, ია-
ტაკისთავისუფალი სივრცისზედაპირი ან მოსატ-
რიალებელისივრცისზედაპირიემსახურებაწყლის
სათამაშოკომპონენტებსდამოქცეულიაწყალქვეშ,

ცხრილი1008.3.2.1.2

მიწისდონისსათამაშოკომპონენტებისრაოდენობადატიპები,

რომლებიცსაჭიროამისასწვდომსვლაგეზებზე.

 მი საწ ვდო მი  მი წის  ზე და  სა თა მა-
შო  კომ პო ნენ ტე ბის   

რაო დე ნო ბა

მი წის  დო ნეზე განთვსებული  სა თა მა შო  კომ-
პო ნენ ტე ბის  მი ნი მა ლუ რი  რაო დე ნო ბა,  რაც  

აუ ცი ლე ბე ლია  მი საწ ვდომ  სვლა გე ზებ ზე

მი წის  დო ნეზე განთავსებული  სა თა მა შო  კომ პო ნენ-
ტე ბის  სხვა დას ხვა  სა ხეო ბის  მი ნი მა ლუ რი  რაო დე ნო-

ბა,  რაც  აუ ცი ლე ბე ლია  მი საწ ვდომ  სვლა გე ზებ ზე

1 არგამოიყენება

2-დან4-მდე 1 1

5-დან7-მდე 2 2

8-დან10-მდე 3 3

11-დან13-მდე 4 3

14-დან16-მდე 5 3

17-დან19-მდე 6 3

20-დან22-მდე 7 4

23-დან25-მდე 8 4

26-დანდაზემოთ 8,დამატებით1ყოველიდამატებითი3-თვის,
ანმისინაწილისთვის,25-სზემოთ 5
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არ არის აუცილებელიშეესაბამებოდეს 302, 403.3,
400.2,400.3და1008.4.1.6ქვეთავებს.

6.წყლისსათამაშოკომპონენტებისმისაწვდომისვლა-
გეზებიშესაძლებელიაიყენებდეს1008.4.2ქვეთავის
შესაბამისგადასასვლელსისტემებსწყალშიმიწის-
ზედასათამაშოკომპონენტებისდასაკავშირებლად.

1008.4.1.1თავისუფალი სიგანე. სათამაშოკომპონენ-
ტებისდამაკავშირებელგზებსუნდაჰქონდესთავისუ-
ფალისიგანედაშეესაბამებოდეს1008.4.1.1.1ქვეთავს.

1008.4.1.1.1. მიწის დონე. მიწის დონეზე მისაწ-
ვდომისვლაგეზებისსიგანეუნდაიყოსარაუმცი-
რეს1500მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. 90 მ2 ფართობზე ნაკლებ სათამაშო მოედან-
ზე მისაწვდომი სვლაგეზის თავისუფალი სი-
განეშესაძლოაიყოსარაუმცირეს1100მმ,იმ
შემთხვევაშითუსიგანეშემცირებულიმისაწ-
ვდომისვლაგეზისსიგრძის9,0მ-ისსაზღვრებ-
შიმოწყობილიასულმცირეერთიმოსატრია-
ლებელისივრცე,რომელიცშეესაბამება304.3
ქვეთავს.

2.მისაწვდომისვლაგეზებისთავისუფალისიგა-
ნე შესაძლებელია იყოს არაუმცირეს 900 მმ
არაუმეტეს1500მმმანძილისათვის,იმისგათ-
ვალისწინებით რომ მრავალი შემცირებული
სიგანისსეგმენტებიდაყოფილიაარაუმცირეს
1500მმსიგანისდა1500მმსიგრძისსეგმენტე-
ბად.

1008.4.1.1.2. ამაღლებული. მისაწვდომი სვლა-
გეზების თავისუფალი სიგანე, რაც აკავშირებს
ამაღლებულსათამაშოკომპონენტებსუნდაიყოს
არაუმცირეს900მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მისაწვდომი სვლაგეზების თავისუფალი სი-
განე, რაც აკავშირებს ამაღლებულ სათამა-
შო კომპონენტებს დასაშვებია, შემცირდეს
არაუმცირეს 820 მმ-დე, არაუმეტეს 600 მმ
მანძილისათვის,იმისგათვალისწინებით,რომ
მრავალი სიგანეშემცირებული სეგმენტები
დაყოფილიაარაუმცირეს1200მმსიგრძისდა
900მმსიგანისსეგმენტებად.

2. მიწისზედა სათამაშო კომპონენტების დამაკავ-
შირებელიგადასასვლელისისტემებისთავისუ-
ფალისიგანეშესაძლოაიყოსარაუმცირეს600
მმ.

1008.4.1.2. პანდუსები. სათამაშო ადგილებში მიწის
დონზე მოწყობილი სათამაშო კომპონენტების და-
მაკავშირებელი და მიწისზედა სათამაშო კომპონენ-
ტების დამაკავშირებელი პანდუსები უნდა შეესაბა-
მებოდეს400-ექვეთავს,გარდა1008.4.1.2ქვეთავით
განსაზღვრულისა.

1008.4.1.2.1. მიწის დონე. მიწისდონეზემოწყობი-
ლი სათამაშო კომპონენტებისდამაკავშირებელი
პანდუსების დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს
1:16-ს.

1008.4.1.2.2. ამაღლება. მიწისზედა სათამაშო
კომპონენეტების დამაკავშირებელი პანდუსების
ამაღლებაუნდაიყოსარაუმეტეს300მმ.

1008.4.1.2.3.სახელურები. სადაცსაჭიროა,სათა-
მაშო კომპონენტების პანდუსებს უნდა ჰქონდეს
სახელურები, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს
505-ე ქვეთავის მოთხოვნებს, გარდა 1008.4.1.2.3
ქვეთავითგანსაზღვრულიშემთხვევებისა.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. აუცილებელი არაა მიწისდონეზე მოწყობილ
უსაფრთხო ზონაში განთავსებულ პანდუსებს
ჰქონდესსახელურები.

2.არარისსაჭიროსახელურებისდაგრძელება.

1008.4.1.2.3.1. სახელურის ჩაჭიდების ზედაპირი. 
სახელურისკვეთისზომაუნდაიყოსარაუმცირეს
25მმდაარაუმეტეს40მმდიამეტრის.სადაცჩა-
ჭიდებისზედაპირისფორმაწრიულიარაა,სახე-
ლურს უნდა ჰქონდეს წრიული ფორმის მსგავსი
ჩაჭიდებისზედაპირი.

1008.4.1.2.3.2. სახელურის სიმაღლე. სახელურის
მოჭიდების ზედაპირი უნდა იყოს არაუმცირეს
500მმდაარაუმეტეს700მმსიმაღლეზეპანდუ-
სისზედაპირიდან.

1008.4.1.3.მიწის ზედაპირები. მიწისზედაპირებიმი-
საწვდომსვლაგეზებზე,იატაკისთავისუფალისივრცე
დამოსატრიალებელისივრცეუნდაშეესაბამებოდეს
1008.4.1.3.ქვეთავს.

1008.4.1.3.1ზედაპირის მდგომარეობა. მიწისზე-
დაპირებიუნდაიყოსმდგრადი,მყარიდამოცუ-
რების საწინააღმდეგო. მიწისზედაპირებიუნდა
შემოწმდეს და მოვლილი იყოს რეგულარულად
და ხშირად, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ამ
მოთხოვნებისმუდმივადშესრულება.

1008.4.1.3.2 უსაფრთხო ზონები. უსაფრთხოზო-
ნებშიმდებარემიწისზედაპირებიუნდაშეესაბა-
მებოდესASTMF1292სტანდარტს,რომელიცმო-
ცემულია106.2.10ქვეთავში.

1008.4.2 გადასვლის სისტემები. სადაცუზრუნველყო-
ფილია გადასვლის სისტემები მიწისზედა სათამაშო
კომპონენტებისდასაკავშირებლად,გადასვლისსისტე-
მებიუნდაშეესაბამებოდეს1008.4.2ქვეთავს.

1008.4.2.1 გადასვლის ბაქნები. გადასვლის ბაქნები
უნდაიყოსუზრუნველყოფილიიქ, სადაცგადასვლა
განკუთვნილიაეტლებიდანანსხვაგადასვლისდამ-
ხმარე საშუალებებიდან. გადასვლის ბაქნები უნდა
შეესაბამებოდეს1008.4.2.1ქვეთავს.
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1008.4.2.1.1 ზომა. გადასვლისბაქნებსუნდაჰქონ-
დესსწორიზედაპირებიარაუმცირეს350მმსიღ-
რმითდა600მმსიგანით.

1008.4.2.1.2 სიმაღლე. გადასვლისბაქნისზედაპი-
რიუნდაიყოსარაუმცირეს280მმდაარაუმეტეს
450მმსიმაღლეზეიატაკიდან.

1008.4.2.1.3 გადასვლის სივრცე. 300.2 და 300.3
ქვეთავებისშესაბამისიგადასვლისსივრცეუნდა
მდებარეობდეს გადასვლის ბაქნის მოსაზღვრედ.
არაუმცირეს1200მმსიგრძისზომისგადასვლის
სივრცეუნდაგანთავსდესცენტრშიარაუმცირეს
600 მმ გვერდული სიგრძის მქონე გადასვლის
ბაქნისპარალელურად.გადასვლისბაქნისგვერ-
დითა მხარე, რომელიც ემსახურება გადასვლის
სივრცესუნდაიყოსჩაუხერგავი.

1008.4.2.1.4 გადასვლის საყრდენები. არაუმცირეს
ერთი გადასვლისათვის საჭირო საყრდენი უნდა
იქნასუზრუნველყოფილი.

1008.4.2.2 გადასვლის საფეხურები. გადასვლებისსა-
ფეხურებიუნდაიყოსგათვალისწინებული,როდესაც
მოძრაობა  გამიზნულია გადასვლის ბაქნებიდან მი-
წისზედასათამაშოკომპონენტებისდონეებთან,რაც
აუცილებელიაიყოსმისაწვდომსვლაგეზებზე.გადას-
ვლის საფეხურები უნდა შეესაბამებოდეს 1008.4.2.2
ქვეთავს.

(ა)

200 მინ

(ბ)

60
0 

მი
ნ 

350 მინ

სურათი1008.4.2.2.

გადასვლისსაფეხურები. 

1008.4.2.2.1.ზომა. გადასვლებისსაფეხურებსუნ-
დაჰქონდესსწორიზედაპირებიარაუმცირეს350
მმსიღრმისდაარაუმცირეს600მმსიგანის.

1008.4.2.2.2.სიმაღლე. თითოეული გადასვლის
საფეხურიუნდაიყოსარაუმცირეს200მმსიმაღ-
ლის.

1008.4.2.2.3. გადასვლების საყრდენები. სულმცი-
რეერთიგადასვლისათვისსაჭიროსაყრდენიუნ-
დაიქნასუზრუნველყოფილი.
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280 – 450

(ბ)
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350 მინ
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ნმი
ნ

სურათი1008.4.2.1.

გადასვლისბაქნები.
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1008.4.3. სათამაშო კომპონენტები. მისაწვდომსვლაგე-
ზებზეარსებულიმიწისდონეზემოწყობილისათამაშო
კომპონენტებიდაპანდუსებითდაკავშირებულიმიწის-
ზედა სათამაშო კომპონენენტები უნდა შეესაბამებო-
დეს1008.4.3.ქვეთავს.

1008.4.3.1. მოსატრიალებელი სივრცე. სულ მცირე
ერთიმოსატრიალებელისივრცეუნდაიყოსუზრუნ-
ველყოფილი იმავე დონეზე, რომელზეც სათამაშო
კომპონენტებია. სადაც საქანელებია, მოსატრიალე-
ბელისივრცეუნდაგანთავსდესსაქანელისმომიჯნა-
ვედ.

1008.4.3.2. იატაკის თავისუფალი სივრცე. 300.2 და
300.3 ქვეთავების შესაბამისი იატაკის თავისუფა-
ლისივრცეუნდაიქნასუზრუნველოფილისათამაშო
კომპონენეტებთან.

1008.4.3.3. სათამაშო მაგიდები. სადაც გათვალის-
წინებულია სათამაშო მაგიდები, გათვალისწინებუ-
ლიუნდა იყოს მუხლამდე სივრცე არაუმცირეს600
მმ სიმაღლით, 430 მმ სიღრმითდა 760 მმ სიგანით.
რგოლების,კიდეებისანსხვასახისწინაღმდეგობების
ზედაპირებისსიმაღლეუნდაიყოსარაუმეტეს780მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცსათამაშომაგიდებიდაგეგ-
მარებულიადააგებულიაპირველრიგში,5წლის
დაუმცროსიასაკისბავშვებისთვის,არარისაუ-
ცილებელიგათვალისწინებულიიყოსმუხლამდე
სივრცე,სადაც1008.4.3.2ქვეთავითმოთხოვნილი
იატაკის თავისუფალი სივრცე არის მოწყობილი
პარალელურადმისაწვდომობისთვის.

1008.4.3.4. შესასვლელი პუნქტები და დასაჯდომები. 
სადაცაუცილებელიასათამაშოკომპონენტებთანგა
დაადგილება, შესასვლელ პუნქტებთან ან დასაჯ-
დომებთან მისასვლელად, შესასვლელი პუნქტები
ან დასაჯდომებიუნდაიყოსარაუმცირეს280მმდა
არაუმეტეს600მმსიმაღლეზეთავისუფალისივრცის
იატაკიდან.

გა მო ნაკ ლი სი. აუცილებელიარაასასრიალოების
შესასვლელიშეესაბამებეოდესამქვეთავს.

1008.4.3.5 გადასვლის საყრდენები. სადაც აუცილე-
ბელიასათამაშოკომპონენტებთანგადასვლა,შესას-
ვლელებთანანდასაჯდომებთანმისასვლელად,სულ
მცირეერთიგადასვლისათვისსაჭიროსაყრდენიუნ-
დაიქნასუზრუნველყოფილი.

ქვე თა ვი 1009 
სა ცუ რაო აუ ზე ბი, სა ბავ შვო აუ ზე ბი,  

ჯა კუ ზე ბი და სპა

1009.1.ზოგადი. საცურაოაუზები,საბავშვოაუზები,ჯაკუ-
ზებიდასპაუნდაშეესაბაებოდეს1009-ექვეთავს.

1009.1.1. საცურაო აუზები. საცურაო აუზებისთვის
გათვალისწინებული უნდა იყოს სულ მცირე ორი მი-
საწვდომი შესასვლელი საშუალება. შესასვლელი სა-
შუალება შესაძლოა იყოს საცურაო აუზის ლიფტები,

რომლებიც შეესაბამება 1009.2 ქვეთავს; დაქანებული
ჩასასვლელები,რომლებიცშეესაბამება1009.3ქვთავს;
გადასვლისათვისდამხმარეკედლები,რომლებიცშეე-
საბამება1009.4ქვეთავს;გადასვლისსისტემები,რომ-
ლებიცშეესაბამება1009.5ქვეთავს;დააუზისკიბეები,
რომლებიც შეესაბამება 1009.6 ქვეთავს. სულ მცირე
ერთიმისაწვდომიშესასვლელისაშუალებაუნდაშეე-
საბამებოდეს1009.2ან1009.3ქვეთავებისმოთხოვნებს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. იმშემთხვევაში,თუსაცურაოაუზსაქვს90მეტრზე
ნაკლები საცურაო აუზის სწორი კედელი, საჭიროა
არაუმეტესერთიშესასვლელისაშუალება.

2. აუზებს, სადაც ხელოვნურად წარმოიქმნება ტალ-
ღები, ხელოვნურ მდინარეებს, ქვიშის ფსკერიან
აუზებსდასხვააუზებს,სადაცმომხმარებლისდაშ-
ვება შემოიფარგლება მხოლოდ ერთ ადგილზე, არ
არის აუცილებელი ჰქონდეს შესვლის ერთზე მეტი
მისაწვდომი საშუალება, იმ პირობით, რომ მისაწ-
ვდომიშესასვლელისაშუალებაარისსაცურაოაუ-
ზისლიფტი,რომელიცშეესაბამება1009.2ქვეთავს,
დაქანებული ჩასასვლელი, რომელიც შეესაბამება
1009.3 ქვეთავს, ან გადასვლის სისტემა, რომელიც
შეესაბამება1009.5ქვეთავს.

3.წყალშემკრებაუზებსარარისაუცილებელი,ჰქონ-
დეს მისაწვდომი შესასვლელი საშუალება, იმ პი-
რობით,რომწყალშემკრებიაუზისკიდემისაწვდომ
სვლაგეზზეა.

1009.1.2.საბავშვო აუზები. საბავშვო აუზებში უზრუნ-
ველყოფილიუნდაიყოსსულმცირეერთიდაქანებული
ჩასასვლელი, რომელიც შეესაბამება 1009.3 ქვეთავის
მოთხოვნებს.

1009.1.3 ჯაკუზები და სპა. შესვლის სულ მცირე ერ-
თიმისაწვდომისაშუალებაუნდაიყოსჯაკუზებისადა
სპასთვის. შესვლის მისაწვდომი საშუალებები უნდა
შეესაბამებოდეს საცურაო აუზისლიფტებს, რომლე-
ბიც შეესაბამება 1009.2 ქვეთავს; გადასვლებისათვის
დამხმარე კედლები, რომლებიც შეესაბამება 1009.4
ქვეთავს; ან გადასვლის სისტემები,რომლებიცშეესა-
ბამება1009.5ქვეთავისმოთხოვნებს.

გა მო ნაკ ლი სი: იმ შემთხვევაში,თუჯაკუზები ან სპა
მოცემულია ჯგუფურად, არაუმეტეს 5 პროცენტი,
მაგრამ არანაკლებ ერთი ჯაკუზი ან სპა თითოეულ
ჯგუფში,უნდაიყოს1009.1.3ქვეთავისშესაბამისი.

1009.2 აუზის ლიფტები. აუზისლიფტებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1009.2ქვეთავს.

1009.2.1აუზის ლიფტების მდებარეობა. აუზისლიფტე-
ბიიქუნდაიყოსგანთავსებული,სადაცწყლისდონეარ
აღემატება1200მმ-ს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. თუაუზების მთელისიღრმე 1200მმ-ზე მეტია, არ
არისაუცილებელიამქვეთავთანშესაბამისობა.

2.სადაც გათვალისწინებულია აუზის ლიფტის რამ-
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დენიმე ადგილი, საჭიროა არაუმეტეს ერთი აუზის
ლიფტი განთავსდეს ისეთ ნაწილში, სადაც წყლის
დონეარაუმეტეს1200მმ-ია.

1009.2.2 დასაჯდომის მდებარეობა. ამაღლებულმდგო-
მარეობაშიდასაჯდომისშუახაზიგანთავსებულიუნდა
იყოსაუზისბაქანზედაარაუმცირეს400მმ-ითაუზის
კიდიდან. აუზის ბაქნის ზედაპირი დასაჯდომის შუა-
ხაზსადააუზსშორისდაქანებულიუნდაიყოსარაუ-
მეტეს1:48-სთან.

1009.2.3. აუზის ბაქნის თავისუფალი სივრცე.

1009.2.3.1 ახალი შენობები და მისაწვდომი საშუა ლე-
ბები. ახალშენობებსადამისაწვდომსაშუალებებში,
დასაჯდომისგვერდითწყლისმოპირდაპირემხარეს,
დასაჯდომის პარალელურადუნდა არსებობდეს აუ-
ზისბაქნისთავისუფალისივრცე.სივრცეუნდაიყოს
არაუმცირეს900მმსიგანისდაარაუმცირეს1300მმ
სიგრძის,იმხაზიდან,რომელიცმდებარეობსდასაჯ-
დომისუკანაკიდიდან300მმ-ისმოშორებით.აუზის
ბაქნისთავისუფალი სივრცე არუნდა იყოს 1:48-ზე
მეტადდაქანებული.

1009.2.3.2. არსებული შენობები და მისაწვდომი 
საშუალებები. არსებულ შენობებსა და მისაწვდომ
საშუალებებში, დასაჯდომის გვერდით წყლის მო-
პირდაპირემხარეს,დასაჯდომისპარალელურადუნ-
დაარსებობდესაუზისბაქნისთავისუფალისივრცე.
სივრცეუნდა იყოს არაუმცირეს 900 მმ სიგანისდა
არაუმცირეს1200მმსიგრძის,იმხაზიდან,რომელიც
მდებარეობსდასაჯდომისუკანაკიდიდან300მმ-ის
მოშორებით. აუზის ბაქნის თავისუფალი სივრცე არ
უნდაიყოს1:48-ზემეტადდაქანებული.

1009.2.4. დასაჯდომის სიმაღლე. ლიფტის დასაჯდო-
მის სიმაღლეუნდაიყოსგათვლილიისე,რომშეჩერ-
დესარაუმცირეს400მმ-ზედაარაუმეტეს480მმ-ზე,
რაციზომებააუზისბაქნიდანდასაჯდომისზედაპირის
ზედანაწილამდე,როდესაცისამაღლებულ(დატვირ-
თულ)პოზიციაშია.

აუზის ბაქანი

400 მინ

წყალი

CL

სურათი1009.2.2.

აუზისლიფტისდასაჯდომისმდებარეობა.

1300 მინ

წყალი

300

90
0 

 მ
ინ

აუზის ბაქანი

სურათი1009.2.3(ა)

აუზისბაქნისთავისუფალისივრცე

აუზისლიფტებთან-ახალიშენობები.

1200 მინ

წყალი

300

90
0 

მი
ნ

აუზის ბაქანი

სურათი1009.2.3(ბ)

აუზისბაქნისთავისუფალისივრცეაუზისლიფტებთან

-არსებულიშენობები.

400– 480

აუზის 
ბაქანი

სურათი1009.2.4.

აუზისლიფტისდასაჯდომისსიმაღლე.

1009.2.5. დასაჯდომი. დასაჯდომიუნდა იყოს არაუმ-
ცირეს400მმსიგანისდაუნდაჰქონდესზურგისმისა-
წოლი,აგრეთვეუნდაიყოსმყარიდამდგრადი.

1009.2.6. ტერფის და ხელის დასაყრდენები. ტერფის
დასაყრდენებიუნდაიყოსუზრუნველყოფილიდამოძ-
რაობდეს დასაჯდომთან ერთად. იმ შემთხვევაში თუ
მოწყობილია, წყლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე
ხელის დასაყრდენი უნდა იყოს მოსახსნელი ან უნდა
იკეცებოდესდასაჯდომისგან,როცადასაჯდომიამაღ-
ლებულ(დატვირთულ)პოზიციაშია.
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გა მო ნაკ ლი სი: ტერფისდასაყრდენებისავალდებულო
არარის, იყოსაუზისლიფტებზე,რომლებიცსპაშია
მოწყობილი.

1009.2.7. მუშაობა. ლიფტსუნდაშეეძლოსდაუხმარებ-
ლად მუშაობა, როგორც აუზის ბაქნიდან, ისე წყლის
დონეებიდან.სამართავებიდაამამუშავებელიმექანიზ-
მებიუნდაიყოსდაბრკოლებისგანთავისუფალი,როცა
ლიფტიგამოყენებაშიადაუნდაშეესაბამებოდეს309.4
ქვეთავს.

1009.2.8.წყალქვეშა სიღრმე. ლიფტი ისე უნდა იყოს
დაგეგმარებული, რომ დასაჯდომი წყლის სიღრმეში
არაუმცირეს450 მმ-ზე ჩადიოდეს,წყლისზედაპირის
ქვემოთ.

450 მინ

წყლის 
ზედაპირი

აუზის 
ბაქანი

სურათი1009.2.8

აუზისლიფტისწყალქვეშასიღრმე.

1009.2.9. აწევის შესაძლებლობა. ერთადამიანზეგათ-
ვლილ აუზის ლიფტებს უნდა ჰქონდეს არაუმცირეს
136კგწონისდატვირთვადასტატიკურიდატვირთვით
შეეძლოსგანსაზღვრულწონაზესულმცირეერთნახე-
ვარჯერმეტდატვირთვასგაუძლოს.

1009.3. დაქანებული შესასვლელები. დაქანებულიშესას-
ვლელებიუნდაშეესაბამებოდეს1009.3ქვეთავს.

1009.3.1. დაქანებული შესასვლელი ბილიკი. დაქანე-
ბულიშესასვლელებიუნდაშეესაბამებოდეს 402, 403
და405ქვეთავებს,თუსხვაგვარადარრეგულირდება

1009.3.1-1009.3.3ქვეთავებით.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც მოწყობილია დაქანებული შე-
სასვლელები, ზედაპირები დასაშვებია არ იყოს მო-
ცურებისსაწინააღდეგო.

1009.3.2. წყალქვეშა სიღრმე. საცურაო აუზების დაქა-
ნებული შესასვლელებიუნდა შეესაბამებოდეს 1009.3.2.1
ქვეთავს, საბავშვო აუზებისდაქანებულიშესასვლელები
უნდაშეესაბამებოდეს1009.3.2.2.ქვეთავს.

1009.3.2.1 საცურაო აუზები. საცურაოაუზებისათვის
განკუთვნილიდაქანებულიშესასვლელებისჩაღრმა-
ვებაუნდაგანისაზღვროსარაუმცირეს600მმ-ითდა
არაუმეტეს760მმ-ითწყლისზედაპირისდონისქვეშ.
სადაცმოთხოვნილიაბაქნები400.7ქვეთავით, სულ
მცირე,ერთიბაქანიუნდაიყოსმოწყობილიარაუმ-
ცირეს600მმდაარაუმეტეს760მმ-ზეწყლისზედა-
პირისდონისქვეშ.

1009.3.2.2 საბავშვო აუზები. საბავშვოაუზებშიდაქა-
ნებული ჩასასვლელებიუნდა ჩაღრმავდეს საბავშვო
აუზისყველაზეღრმანაწილამდე.

1009.3.3 სახელურები. 505-ე ქვეთავის შესაბამისი
არაუმცირეს ორი სახელური, უნდა იყოს მოწყობილი
დაქანებულ ჩასასვლელებზე. სახელურებს შორის არ-
სებულითავისუფალი სიგანეუნდა იყოს არაუმცირეს
840მმდაარაუმეტეს960მმ.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. სახელურების დაგრძელება, რაც მოცემულია
505.10.1ქვეთავში,არარისაუცილებელიდაქანებუ-
ლიჩასასვლელისჩაღრმავებისბოლოსთან.

2. სადაც დაქანებული ჩასასვლელები უზრუნველყო-
ფილია, აუზებში, სადაც ხელოვნურად წარმოიქ-
მნება ტალღები, დასასვენებელ ხელოვნურ მდინა-
რეებში,ქვიშისფსკერიანაუზებშიდასხვააუზებში,
სადაცმომხმარებლისდაშვებაშესაძლებელიამხო-
ლოდ ერთ სივრცეში, აუცილებელი არაა სახელუ-
რებიექვემდებარებოდესამქვეთავისთავისუფალი
სიგანისადმიმოთხოვნებს.

3.საბავშვოაუზებშიდაქანებულჩასასვლელებსარაააუ-
ცილებელიჰქონდესამქვეთავითგათვალისწინებული
სახელურები.იმშემთხვევაშითუმოწყობილია,საბავ-
შვოაუზებისდაქანებულიჩასასვლელებისსახელურე-
ბი,არარისაუცილებელიშეესაბამებოდეს505-ექვე-
თავს.

ბაქნები

600 – 760წყლის ზედაპირის დონე

სურათი1009.3.2

დაქანებულიჩასასვლელისწყალქვეშასიღრმე.
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დაქანებული ჩასასვლელის სიგანე

840 – 960

სურათი1009.3.3

სახელურებიდაქანებულიჩასასვლელებისთვის

1009.4. გადასვლისათვის დამხმარე კედლები. გადასვლი-
სათვის დამხმარე კედლები უნდა ექვემდებარებოდეს
1009.4ქვეთავს.

1009.4.1 აუზის ბაქნების თავისუფალი სივრცე. გადას-
ვლისათვისდამხმარე კედლის საყრდენთან არაუმცირეს
1500X1500 მმ-იანი აუზის ბაქნის თავისუფალი სივრცე
უნდაიქნასუზრუნველყოფილი,არაუმეტეს1:48ქანობით.
სადაცერთიხელმოსაჭიდიძელიამოწყობილი,აუზისბაქ-
ნის თავისუფალი სივრცე ორიენტირებული უნდა იყოს
ხელმოსაჭიდიძელისსაყრდენზე.სადაცორიხელმოსაჭი-
დიძელიამოწყობილი,აუზისბაქნისთავისუფალისივრცე
ორიენტირებულიუნდაიყოსხელმოსაჭიდიძელებისსაყ-
რდენებსშორისარსებულსივრცეში.
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სურათი1009.4.1

აუზისბაქნისთავისუფალისივრცე

გადასვლისათვისდამხმარეკედლებთან

1009.4.2. სიმაღლე. გადასვლისათვისდამხმარეკედლის
სიმაღლეაუზისბაქნიდანუნდაიყოსარაუმცირეს400
მმდაარაუმეტეს480მმ.

400– 480 აუზის 
ბაქანი

სურათი1009.4.2

გადასვლისათვისდამხმარეკედლის

სიმაღლე/აუზისბაქანი

1009.4.3 კედლის სიღრმე და სიგრძე. გადასვლისათვის
დამხმარეკედელიუნდაიყოსარაუმცირეს300მმდა
არაუმეტეს400მმსიღრმის.გადასვლისათვისდამხმა-
რე კედელიუნდა იყოს არაუმცირეს 1500 მმ სიგრძის
დააუზისბაქნისთავისუფალისივრცისცენტრშიუნდა
მდებარეობდეს.

300– 400

1500 მინ

CLწყალი

აუზის 
ბაქანი

აუზის
კედელი

სურათი1009.4.3

გადასვლისათვისდამხმარეკედლების

სიღრმედასიგრძე

1009.4.4 ზედაპირი. გადასვლისათვის დამხმარე კედ-
ლების ზედაპირები არ უნდა იყოს ბასრი და უნდა
ჰქონდესმომრგვალებულიკუთხეები.

1009.4.5. ხელმოსაჭიდი ძელები. სულმცირეერთიხელ-
მოსაჭიდიძელი,რომელიცშეესაბამება609.1-609.3და
609.5-609.8ქვეთავებსუნდაიყოსმოწყობილიგადას-
ვლისათვისდამხმარეკედლებზე.ხელმოსაჭიდიძელე-
ბიუნდაიყოსაუზისკედლისპერპენდიკულარულადდა
გრძელდებოდეს გადასვლისათვის დამხმარე კედლის
მთელ სიღრმეზე. მოჭიდების ზედაპირის ზედა ნაწი-
ლიუნდაიყოსარაუმცირეს100მმდაარაუმეტეს150
მმ გადასვლისათვისდამხმარე კედლისზემოთ. სადაც
ერთიხელმოსაჭიდიძელიამოწყობილი,თავისუფალი
სივრცეუნდაიყოსარაუმცირეს600მმხელმოსაჭიდი
ძელისორივემხარეს.სადაცორიხელმოსაჭიდიძელია
მოწყობილითავისუფალისივრცეხელმოსაჭიდძელებს
შორისუნდაიყოსარაუმცირეს600მმ.

1009.5 გადასვლის სისტემები. გადასვლისსისტემებიუნდა
შეესაბამებოდეს1009.5ქვეთავს.

1009.5.1. გადასვლის ბაქნები. გადასვლის ბაქნები
მოწყობილიუნდაიყოსთითოეულიგადასვლისსისტე-
მისთავში.გადასვლისბაქანსუნდაჰქონდესარაუმცი-
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ტრში უნდა მდებარეობდეს. გადასვლის ბაქნის კიდე,
რომელიც ემიჯნება თავისუფალ სივრცეს, უნდა იყოს
დაბრკოლებებისგანთავისუფალი.

1009.5.3 სიმაღლე. გადასვლის ბაქნის სიმაღლე უნდა
შეესაბამებოდეს1009.4.2ქვეთავს.

1009.5.4 გადასვლის საფეხურები. გადასვლისსაფეხუ-
რებიუნდაიყოსარაუმეტეს200მმსიმაღლის.საფეხუ-
რებისჩაღრმავებაარუნდაიყოს450მმ-ზენაკლები,
წყლისზედაპირისდონისქვეშ.

1009.5.5 ზედაპირი. გადასვლისსისტემისზედაპირიარ
უნდაიყოსბასრიდაუნდაჰქონდესმომრგვალებული
კუთხეები.

1009.5.6 ზომა. თითოეულგადასვლისსაფეხურსუნდა
ჰქონდესარაუმცირეს350მმდაარაუმეტეს430მმთა-
ვისუფალისიღრმედაუნდაჰქონდესარაუმცირეს600
მმთავისუფალისიგანისსაფეხური.
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სურათი1009.5.4.

გადასვლისსაფეხურები

წყლისზედაპირისდონე

სურათი1009.4.5

ხელმოსაჭიდიძელებიგადასასვლელისთვისდამხმარეკედლებისათვის.

სურათი1009.5.1.

გადასასვლელიბაქნებისზომა
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სურათი1009.5.2

აუზისბაქნისთავისუფალისივრცეგადასვლისბაქნებთან

200 მაქს

450 მინ

წყლის სტატიკური დონე

რეს480მმთავისუფალისიღრმედაარაუმცირეს600
მმთავისუფალისიგანე.

1009.5.2 გადასვლის  სივრცე.   გადასვლისბაქნისდა-
საწყისთანუნდაიყოსარაუმცირეს1500X1500მმთავი-
სუფალისივრცე,არაუმეტეს1:48ქანობით.თავისუფა-
ლისივრცეარაუმცირეს600მმგადასვლისბაქნისცენ-
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350– 430
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სურათი1009.5.6

გადაადგილებისსაფეხურებისზომა

1009.5.7 ხელმოსაჭიდი ძელები. სულმცირეერთიხელ-
მოსაჭიდიძელიგადასვლისსაფეხურზედაგადასვლის
ბაქანზე ან უწყვეტი ხელმოსაჭიდი ძელი თითოეულ
გადასვლის საფეხურსა და გადასვლის ბაქანზე უნდა
იყოსმოწყობილი.სადაცხელმოსაჭიდიძელიამოწყო-
ბილითითოეულსაფეხურზე,ხელმოსაჭიდიზედაპირე-
ბისთავიუნდაიყოსარაუმცირეს100მმდაარაუმეტეს
150მმთითოეულისაფეხურისადაგადასვლისბაქნის
ზემოთ.სადაცუწყვეტიხელმოსაჭიდიძელიარისმოწ-
ყობილი, ხელმოსაჭიდი ზედაპირის თავი უნდა იყოს
არაუმცირეს100მმდაარაუმეტეს150მმსაფეხური-
სადაგადასვლისბაქნისზემოთ.ხელმოსაჭიდიძელე-
ბი უნდა შეესაბამებოდეს 609.1-609.3 და 609.5-609.8
ქვეთავებისმოთხოვნებსდაგანთავსებულიუნდაიყოს
გადასვლისსისტემისსულმცირეერთმხარეს.გადას-
ვლისბაქანზემოწყობილიხელმოსაჭიდიძელიარუნ-
დააფერხებდესგადასვლას.

100 – 150

სურათი1009.5.7

(ა)ხელმოსაჭიდიძელები-ცალკეული

ხელმოსაჭიდიძელები

100 – 150
 100 – 150

სურათი1009.5.7

(ბ)ხელმოსაჭიდიძელები-უწყვეტი

ხელმოსაჭიდიძელები

1009.6 აუზის კიბეები. აუზის კიბეები უნდა შეესაბამებო
დეს1009.6ქვეთავს.

1009.6.1.  აუზის კიბეები. აუზისკიბეებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს504.2-504.5ქვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: აუზისკიბეებისამაღლებაარარისაუ-
ცილებელიიყოსარაუმცირეს100მმდაარაუმეტეს
180მმსიმაღლის,იმშემთხვევაში,თუსაფეხურების
ამაღლებებითანაბარია.

1009.6.2 სახელურები. სულმცირეორისახელური,რო-
მელიცშეესაბამება505-ექვეთავსუნდაიქნასმოწყო-
ბილიაუზისკიბეებზე.სახელურებსშორისსიგანეუნდა
იყოსარაუმცირეს500მმდაარაუმეტეს600მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: 505.10.3 ქვეთავით მოთხოვნილი სა-
ხელურებისდაგრძელებაარარისსაჭიროაუზისკი-
ბეებზეჩაღრმავებისბოლოსთან.

ქვე თა ვი 1010

სას რო ლი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი სას რო ლი პო ზი ციე ბით

1010.1 ზოგადი. სასროლიმოწყობილობები სასროლიპო-
ზოციებითუნდაშეესაბამებოდეს1010ქვეთავს.

1010.2 მოსატრიალებელი სივრცე. 304.1ქვეთავისშესაბა-
მისიწრიულიმოსატრიალებელისივრცე,არაუმეტეს1:48
ქანობით,მოწყობილიუნდაიყოსსასროლიმოწყობილო-
ბისსასროლპოზიციებზე.

1010.3 სასროლი დაფები. როდესაცსასროლიპოზიციასა-
ჭიროებსსროლასდაფაზეანკედელზე,დაფისანკედლის
ზედანაწილიიატაკისზედაპირიდანუნდაიყოსარაუმე-
ტეს860მმსიმაღლეზე.თუიმავეტიპისდაფისზედაპირე-
ბიუზრუნველყოფილიასხვასასროლპოზიციებთან,იგივე
დაფისზედაპირებიუნდაარსებობდესსასროლპოზიციებ-
თან,1010.2ქვეთავისშესაბამისად.
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ქვე თა ვი 1101  
ზო გა დი 

1101.1 რე გუ ლი რე ბის სა გა ნი. საცხოვრებელი ერთეულე-
ბი და საძინებელი ერთეულები, რომლებიც  ტექნიკური
რეგლამენტის-„შენობა-ნაგებობებისუსაფრთხოებისწე-
სები“-სმიხედვითუნდაიყოსმისაწვდომიერთეულები,ა
ტიპისერთეულები,ბტიპისერთეულები,გტიპისერთეუ-
ლებიანმისაწვდომისაკომუნიკაციოსაშუალებებისმქო-
ნეერთეულები,უნდააკმაყოფილებდესმე-11თავისშესა-
ბამისდებულებებს.

ქვე თა ვი 1102  
მი საწ ვდო მი ერ თეუ ლე ბი 

1102.1ზო გა დი.მისაწვდომიერთეულებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1102-ექვეთავს.

1102.2 მთა ვა რი შე სას ვლე ლი. მთავარიშესასვლელიუნდა
მდებარეობდეს მისაწვდომ სვლაგეზზე საზოგადოებრივი
დასაერთოგამოყენებისფართობებიდან.მთავარიშესას-
ვლელიარუნდაიყოსსაძინებელიოთახი,გარდაიმშემ-
თხვევისათუისარისერთადერთიშესასვლელი.

1102.3 მი საწ ვდო მი სვლა გე ზი. მისაწვდომ ერთეულებში
არსებული მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა შეესაბამებო-
დეს1102.3ქვეთავს.

1102.3.1 მდე ბა რეო ბა. ყველა სივრცესა და ელემენტს,
რომლებიც ერთეულის ნაწილია, უნდა აკავშირებდეს,
სულმცირე,ერთიმისაწვდომისვლაგეზი.მისაწვდომი
სვლაგეზებიუნდაემთხვეოდესანუნდამდებარეობდეს
მთავარმიმოსვლისბილიკებზე.

გა მო ნაკ ლი სი: მისაწვდომი სვლაგეზი არ სჭირდება
არასამყოფადგამოყენებულსხვენებსადამიწისდო-
ნისქვედასართულებს,რომლებიცერთეულისნაწი-
ლია.

1102.3.2 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. ყველა ოთახში,
რომელსაც მისაწვდომი სვლაგეზი ემსახურება, უნდა
იყოსმოსატრიალებელისივრცე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. მოსატრიალებელისივრცესაჭიროარარისიმტუა-
ლეტებსა და სააბაზანოებში, რომლებიც სავალდე-
ბულოარარისშეესაბამებოდეს1102.11.2ქვეთავს.

2.მოსატრიალებელისივრცესაჭიროარარისიმტან-
საცმლის სათავსებსა ან საკუჭნაოებში, რომელთა

სიღრმეარაუმეტეს1200მმ-ია.

1102.3.3 კომ პო ნენ ტე ბი. მისაწვდომისვლაგეზიუნდამოი-
ცავდესერთანერთზემეტქვემოთმოცემულელემენტს:
სავალი ზედაპირები, რომელიც არ არის 1:20-ზე მეტად
დახრილი,კარებიდაგზა-კარები,პანდუსები,ლიფტებიდა
ბაქან-ლიფტები.

1102.4 სა ვა ლი ზე და პი რე ბი. სავალიზედაპირები,რომლე-
ბიცმისაწვდომისვლაგეზისნაწილია,უნდაშეესაბამებო-
დეს403-ექვეთავს.

1102.5 კა რე ბი და გზა- კა რე ბი. ერთეულის მთავარი შე-
სასვლელის კარი და ყველა სხვა გზა-კარი, რომელშიც
დამკავებელმაუნდაგაიაროს,უნდაშეესაბამებოდეს404-
ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სები: 

1.საავადმყოფოსპალატებისარსებულკარებსარეხე-
ბა საკეტის მხარეს მდებარე სივრცესთანდაკავში-
რებულიმოთხოვნები,თუკარისსიგანეარაუმცირეს
1100მმ-ია.

2. ტუალეტებსა და  სააბაზანოებში, რომლებიც  არ
საჭიროებს 1102.11.2 ქვეთავთან  შესაბამისობას,
404.2.3ქვეთავითმოთხოვნილიმანევრირებისსივ-
რცე,საჭიროარარისმდებარეობდესკარისიმმხა-
რეს,სადაცტუალეტიანსააბაზანოა.

3.მოსატრიალებელისივრცემწკრივებშიარსებულკა-
რებსშორის,რომელიცმოთხოვნილია404.2.5ქვე-
თავით,არარისაუცილებელი.

4. ქარიშხლის და დამცავი კარები სავალდებულო არ
არის,შეესაბამებოდეს404.2.5.ქვეთავს.

5.ინდივიდუალურსაძინებელერთეულებსშორისდა-
მაკავშირებელი კარები სავალდებულო არ არის,
შეესაბამებოდეს404.2.5ქვეთავს.

6. მთავარი შესასვლელის კარის გარდა, სადაც გარე
სივრცის აივნების ზომები ნაკლებია მანევრირე-
ბისთვისგანკუთვნილთავისუფალსივრცეებზე,კა-
რისმანევრირებისთავისუფალისივრცესაჭიროარ
არისგანთავსდესკარისგარეთამხარეს.

7.404-ეთავითმოთხოვნილიმანევრირებისათვისგან-
კუთვნილითავისუფალისივრცეარარისაუცილე-
ბელი, არსებობდეს 1102.3.2 ქვეთავის მეორე გამო-
ნაკლისის შესაბამის ტანსაცმლის სათავსებსა და
საკუჭნაოებში.

თავი11
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1102.6 პან დუ სე ბი.პანდუსებიუნდაშეესაბამებოდეს400-
ექვეთავს.

1102.7 ლიფ ტე ბი. ერთეულისსაზღვრებშიარსებულილიფ-
ტებიუნდაშეესაბამებოდეს407-ე,408-ეან409-ექვეთავს.

1102.8 ბა ქან -ლიფ ტე ბი. ერთეულის საზღვრებში არსებუ-
ლიბაქან-ლიფტებიუნდაშეესაბამებოდეს410-ექვეთავს.

1102.9 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი.განათებისსამართავე-
ბი, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრო ჩამრთველე-
ბი და დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები,
მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სისტემის
მოწყობილობებისმარეგულირებლებიდადამცავიდაორ-
მხრივი საკომუნიკაციო სისტემების სამართავები უნდა
შეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

1102.10 სა რეც ხი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. სარეცხი მანქანებიდა
ტანსაცმლისსაშრობებიუნდაშეესაბამებოდეს611-ექვე-
თავს.

1102.11 ტუა ლე ტი სა და აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. არაუმ-
ცირესერთიტუალეტისადააბაზანისმოწყობილობაუნ-
დაშეესაბამებოდეს1102.11.2ქვეთავს.ყველასხვატუალე-
ტისა და აბაზანის მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს
1102.11.1ქვეთავს.

1102.11.1 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი და საშ ხა პე და საჯ დო მის 
ჩა სა მაგ რე ბე ლი ბუ დე.არარისსავალდებულომოწყო-
ბილობებიტუალეტსადასააბაზანოშიშეესაბამებოდეს
1102.11.2ქვეთავს,ასეთშემთხვევაშიმოწყობილობების
ჩასამაგრებელი ბუდე უნდა იყოს მოწყობილი 1104.1.1
ქვეთავისშესაბამისად.

გა მო ნაკ ლი სი: ბტიპისერთეულებშიჩასამაგრებელი
ბუდეარარისსავალდებულო.

1102.11.2 ტუა ლე ტი და საა ბა ზა ნო. არაუმცირეს ერთი
ტუალეტიდა სააბაზანოუნდაშეესაბამებოდეს603-ე
ქვეთავს.არაუმცირესერთიხელსაბანი,ერთიუნიტაზი
დაერთიაბაზანაანსაშხაპეერთეულიუნდაშეესაბა-
მებოდეს604-610ქვეთავებს.

მისაწვდომი მოწყობილობები  უნდა  მდებარეობდეს
ერთიტუალეტის/სააბაზანოფართობზეისე,რომმოწ-
ყობილობებსშორისგასავლელადერთეულისსხვანა-
წილებსშორისგავლასაჭიროარიყოს.

1102.11.2.1 ტუა ლე ტის მა გი დის სივ რცე. ერთსადაიმა-
ვეშენობაში,როგორცმისაწვდომისეარამისაწვდომ
საცხოვრებელანსაძინებელერთეულებში,ხელსაბა-
ნისმაგიდისსივრცედაზომაუნდაშეესაბამებოდეს
ერთმანეთს.

1102.11.2.2 სარ კეე ბი. ხელსაბანებისთავზეგანთავსე-
ბულსარკეებს,რომლებიცმოთხოვნილია,რომშეესა-
ბამებოდეს606-ექვეთავს,ამრეკლავიზედაპირების
ქვედაბოლოუნდაგანთავსდეს1000მმსიმაღლეზე.

1102.12 სამ ზა რეუ ლოე ბი. სამზარეულოებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს804-ექვეთავს.

1102.13 ფან ჯრე ბი. გაღებადიფანჯრებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს506.1ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. ფანჯრებისამზარეულოშისავალდებულოარარის,
შეესაბამებოდეს1102.13ქვეთავს.

2.ფანჯრებიაბაზანაშისავალდებულოარარის,შეე-
საბამებოდეს1102.13ქვეთავს.

1102.14 სა თავ სო ში მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე ბი. სათავსო
სივრცეების არსებობისას, თითოეული სახეობიდან ერთი
მაინცუნდაშეესაბამებოდეს905-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: საკუჭნაოები სავალდებულო არ არის,
რომშეესაბამებოდეს1102.14ქვეთავს.

1102.15 სა წო ლე ბი. სულმცირეერთსაძინებელფართობზე,
არაუმცირეს5%,მაგრამარაუმცირესერთისაწოლი,უნდა
შეესაბამებოდეს1102.15ქვეთავს.

1102.15.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. იატაკისთავი-
სუფალი სივრცეუნდა მდებარეობდეს საწოლისორი-
ვემხარეს.იატაკისთავისუფალისივრცეუნდამდება-
რეობდეს საწოლის გვერდითა მისაწვდომის პარალე-
ლურად.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცორსაწოლსშორისერთიანიია-
ტაკის თავისუფალი სივრცე ქმნის პარალელურ მი-
საწვდომებს,სავალდებულოარარისიგიმდებარეობ-
დესსაწოლებისორივემხარეს.

1102.15.2 სა წო ლის ჩარ ჩოე ბი. სულმცირეერთსაწოლს
მაინცუნდაჰქონდესღიაგვერდითამხარე.

1102.15.3 სა წო ლის სი მაღ ლე. ერთისაწოლიმაინცუნდა
იყოს430მმ-დან580მმ-მდესიმაღლისიატაკიდანარა-
კომპრესირებულილეიბისბოლომდე.

1102.15.4 ეტ ლის და სა ტე ნი სივ რცე. 1102.15.1ქვეთავით
მოთხოვნილი იატაკის თავისუფალი სივრცე აგრეთვე
უნდაწარმოადგენდესეტლისდასატენსივრცეს906-ე
ქვეთავისშესაბამისად.

ქვე თა ვი 1103  
ა ტი პის ერ თეუ ლე ბი 

1103.1 ზო გა დი. ატიპისერთეულებიუნდაშეესაბამებო-
დეს1003-ექვეთავს.

1103.2 მთა ვა რი შე სას ვლე ლი. მთავარიშესასვლელიუნდა
მდებარეობდეს მისაწვდომ სვლაგეზზე საზოგადოებრივი
დასაერთოგამოყენებისფართობებიდან.მთავარიშესას-
ვლელიარუნდაიყოსსაძინებელიოთახიგარდაიმშემ-
თხვევისა,თუისერთადერთიშესასვლელია.

1103.3მი საწ ვდო მი სვლა გე ზი. ატიპის ერთეულებში არ-
სებული მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა შეესაბამებოდეს
1103.3ქვეთავს.

1103.3.1 მდე ბა რეო ბა. ყველა სივრცესა და ელემენტს,
რომლებიც ერთეულის ნაწილია, უნდა აკავშირებდეს,
სულმცირე,ერთიმისაწვდომისვლაგეზი.მისაწვდომი
გზებიუნდაემთხვეოდესანუნდამდებარეობდესმთა-
ვარმიმოსვლისბილიკებზე.
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გა მო ნაკ ლი სი: მისაწვდომი სვლაგეზი არ სჭირდება
არასამყოფადგამოყენებულსხვენებსადამიწისდო-
ნისქვედასართულებს,რომლებიცერთეულისნაწი-
ლია.

1103.3.2 მო სატ რია ლე ბე ლი სივ რცე. ყველა ოთახში,
რომელსაც მისაწვდომი სვლაგეზი ემსახურება, უნდა
იყოსმოსატრიალებელისივრცე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მოსატრიალებელისივრცესაჭიროარარისიმტუა-
ლეტებსადასააბაზანოებში,რომლებიცდასაშვებია,
რომარშეესაბამებოდეს1103.11.2ქვეთავს.

2.მოსატრიალებელისივრცეარმოითხოვებაიმტან-
საცმლის სათავსებსა და საკუჭნაოებში, რომელთა
სიღრმეარაუმეტეს1200მმ-ია.

1102.3.3 კომ პო ნენ ტე ბი. მისაწვდომი სვლაგეზი უნდა
მოიცავდესერთანერთზემეტქვემოთმოცემულელე-
მენტს:სავალიზედაპირები,რომელიცარარის1:20-ზე
მეტად დახრილი, კარები და გზა-კარები, პანდუსები,
ლიფტებიდაბაქან-ლიფტები.

1103.4 სა ვა ლი ზე და პი რე ბი. სავალიზედაპირები,რომლე-
ბიცმისაწვდომისვლაგეზისნაწილია,უნდაშეესაბამებო-
დეს403-ექვეთავს.

1103.5 კა რე ბი და გზა- კა რე ბი. ერთეულის მთავარი შე-
სასვლელის კარი და ყველა სხვა გზა-კარი, რომელშიც
დამკავებელმა უნდა გაიაროს, უნდა შეესაბამებოდეს
404-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.გარეგასაგორებელიკარებისზღურბლებიდასაშვე-
ბია,იყოს,არაუმეტეს,20მმსიმაღლის,თუმისიდა-
ქანებაარისარაუმატეს,1:2.

2.ტუალეტებსადასააბაზანოებში,რომლებიცარსა-
ჭიროებს1103.11.2ქვეთავთანშესაბამისობას,სამა-
ნევროსივრცე,მოთხოვნილი404.2.3ქვეთავით,სა-
ვალდებულოარარისკარისიმმხარეს,სადაცტუა-
ლეტიანსააბაზანოა.

3.მოსატრიალებელი სივრცე მწკრივებში არსებულ
კარებს შორის, რომელიც მოთხოვნილია 404.2.5
ქვეთავით,არარისაუცილებელი.

4.ქარიშხლის და დამცავი კარები არ არის
სავალდებულოშეესაბამებოდეს404.2.5.ქვეთავს.

5.ცალკეულსაძინებელერთეულებსშორისდამაკავში-
რებელიკარებიაუცილებელიარარის,რომშეესა-
ბამებოდეს404.2.5ქვეთავს.

6. მთავარი შესასვლელის კარის გარდა, სადაც გარე
სივრცისაივნებისზომებინაკლებიამანევრირების-
თვის განკუთვნილთავისუფალ სივრცეებზე, კარის
მანევრირებისთავისუფალისივრცეარარისაუცი-
ლებელი,კარისგარეთამხარეს.

7.404თავითმოთხოვნილიმანევრირებისათვისგანკუთ-
ვნილითავისუფალისივრცე,არარისაუცილებელი,
იყოს1102.3.2ქვეთავისმეორეგამონაკლისისშესაბა-

მისტანსაცმლისსათავსებსადასაკუჭნაოებში.

1103.6 პან დუ სე ბი. პანდუსებიუნდაშეესაბამებოდეს400-
ექვეთავს.

1103.7 ლიფ ტე ბი. ერთეულისსაზღვრებშიარსებულილიფ-
ტებიუნდაშეესაბამებოდეს407-ე,408-ეან409-ექვეთავს.

1103.8 ბა ქან -ლიფ ტე ბი. ერთეულის საზღვრებში არსებუ-
ლიბაქან-ლიფტებიუნდაშეესაბამებოდეს410-ექვეთავს.

1103.9 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი.განათებისსამართავე-
ბი, ელექტრო გამანაწილებლები, ელექტრო ჩამრთველე-
ბი და დენსართები, ტემპერატურის მარეგულირებლები,
მოწყობილობების სამართავები, წყალსადენი სისტემის
მოწყობილობებისმარეგულირებლებიდადამცავიდაორ-
მხრივი საკომუნიკაციო სისტემების სამართავები უნდა
შეესაბამებოდეს309-ექვეთავს.

1103.10 სა რეც ხი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. სარეცხიმანქანებიდატან-
საცმლისსაშრობებიუნდაშეესაბამებოდეს611-ექვეთავს.

1103.11 ტუა ლე ტი სა და აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. 
არაუმცირესერთიტუალეტისადააბაზანისმოწყობილო-
ბა უნდა შეესაბამებოდეს 1103.11.2 ქვეთავს. ყველა სხვა
ტუალეტისადააბაზანისმოწყობილობაუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1103.11.1ქვეთავს.

1103.11.1 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბი და საშ ხა პე და საჯ დო მე-
ბის ჩა სა მაგ რე ბე ლი ბუ დე.ჩასამაგრებელიბუდესამო-
მავლოდ ხელმოსაჭდი ძელების მოწყობის შესაძლებ-
ლობასუნდა იძლეოდეს 604.5 ქვეთავის შესაბამისად
უნიტაზებთან, 607.4 ქვეთავის შესაბამისად სააბაზა-
ნოებთან,ხოლოსაშხაპენაკვეთურებთანჩასამაგრებე-
ლიბუდესამომავლოდხელმოსაჭიდიძელებისადადა-
საჯდომებისმოწყობისშესაძლებლობასუნდაიძლეო-
დეს608.3,608.2.1.3,608.2.2.3და608.2.3.2ქვეთავების
შესაბამისად.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.მოწყობილობებთან,რომლებიცარარისაუცილე-
ბელიშეესაბამებოდეს1103.11.2ქვეთავს,1104.11.1
ქვეთავთანშესაბამისიჩასამაგრებელიბუდეუნ-
დაარსებობდეს.

2.ჩასამაგრებელიბუდესაჭიროარარისოთახში,სა-
დაცმხოლოდხელსაბანიდაუნიტაზია,თუოთახ-
ში არ მდებარეობს მხოლოდ საცხოვრებელი ერ-
თეულისმისაწვდომდონეზეარსებულიხელსაბა-
ნიანუნიტაზი.

3.ჩასამაგრებელიბუდეუნიტაზისთვის604.5ქვეთა-
ვის შესაბამისად გვერდითა კედელზე არსებული
ხელმოსაჭიდიძელებისშემადგენელინაწილების-
თვისარარისაუცილებელი.

4. სადაც ხელსაბანი გადაფარავს უნიტაზის თავი-
სუფალ სივრცეს 1103.11.2.4.4 ქვეთავის გამონაკ-
ლისის შესაბამისად, უნიტაზის უკანა კედელთან
უნიტაზისცენტრშიმდებარეარაუმცირეს600მმ
სიგრძისმქონეხელმოსაჭიდიძელისთვის,უზრუნ-
ველყოფილიუნდაიყოსჩასამაგრებელიბუდე.
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1103.11.2 ზო გა დი. სულმცირე,ერთიტუალეტისდასაა-
ბაზანომოწყობილობაუნდაიყოს1103.11ქვეთავისშე-
საბამისი.სულმცირე,ერთიხელსაბანი,ერთიუნიტაზი
დააბაზანაანსაშხაპემოწყობილობაერთეულისსაზ-
ღვრებში უნდა იყოს 1103.11 ქვეთავის შესაბამისი. მი-
საწვდომი მოწყობილობები უნდა მდებარეობდეს ერთ
ტუალეტის/სააბაზანოსფართობზეისე,რომმოწყობი-
ლობებსშორისგასავლელადერთეულისსხვანაწილებს
შორისგავლასაჭიროარიყოს.

1103.11.2.1 კა რე ბი. გაღებისასკარებიარუნდაიჭრე-
ბოდეს იატაკის თავისუფალ სივრცეში ან მოწყობი-
ლობასთანარსებულთავისუფალსივრცეში.

გა მო ნაკ ლი სი: თუ ოთახში არის იატაკის თავი-
სუფალი სივრცე კართან, კედლის საზღვრებში
მოქცეულისივრცისმიმდებარედ.

1103.11.2.2ხელ სა ბა ნი. ხელსაბანებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს606-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: ხელსაბანისქვეშდასაშვებიაიყოსკარა-
და,შემდეგიკრიტერიუმებისგათვალისწინებით:
1. კარადის აღება შესაძლებელია ხელსაბანის მოხ-

სნისანშეცვლისგარეშე;
2. იატაკის ზედაპირები გრძელდება კარადის ქვეშ;

და
3.კარადისუკანდაგარშემომდებარეკედლებიმო-

პირკეთებულია.

1103.11.2.3 სარ კეე ბი. 1103.11.2.2ქვეთავისშესაბამისი
ხელსაბანების თავზე განთავსებულ სარკეებს, რომ-
ლებიც მოთხოვნილია, რომ შეესაბამებოდეს 606-ე
ქვეთავს,ამრეკლავიზედაპირებისქვედაბოლოუნ-
დაგანთავსდეს1000მმსიმაღლეზე.

1103.11.2.4 უნი ტა ზი. უნიტაზებიუნდაშეესაბამებო-
დეს1103.11.2.4ქვეთავს.

1103.11.2.4.1 მდე ბა რეო ბა.უნიტაზიუნდაგანთავ-
სდეს ისე, რომ უკან და ერთ გვერდზე კედელი
იყოს. უნიტაზის შუახაზი გვერდითა კედლიდან,
არაუმცირეს400მმ-ზედა, არაუმეტეს, 450მმ-
ზეუნდაიყოს.

1103.11.2.4.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სიღ რმე. გვერ-
დითა კედლიდან პერპენდიკულარულად გაზომ-
ვისას უნიტაზის გარშემო დატოვებული უნდა
იყოს,არაუმცირეს,1500მმსიგანისთავისუფალი
სივრცე.

1103.11.2.4.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სიღ რმე. უკა-
ნა კედლიდან პერპენდიკულარულად გაზომვი-
სასუნიტაზისგარშემოდატოვებულიუნდაიყოს,
არაუმცირეს,1400მმსიღრმისთავისუფალისივ-
რცე.

1103.11.2.4.4 გა და ფარ ვა.უნიტაზის გარშემო აუ-
ცილებელი თავისუფალი სივრცე დასაშვებია
მოიცავდეს უნიტაზს, მასთან დაკავშირებულ
ხელმოსაჭიდ ძელებს, ქაღალდის დისპენსერებს,
ქურთუკისსაკიდებს,თაროებს,მისაწვდომსვლა-
გეზებს,სხვამოწყობილობებთანსაჭიროიატაკის

თავისუფალ სივრცეს და ეტლის მოსატრიალე-
ბელ სივრცეს. უნიტაზის თავისუფალი სივრცის
საზღვრებში არ უნდა მდებარეობდეს სხვა მოწ-
ყობილობებიანდაბრკოლებები.

CL

400 − 450

სურათი1103.11.2.4(ა)

უნიტაზებიატიპისერთეულებში-

უნიტაზისმდებარეობა
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სურათი1103.11.2.4(ბ)

უნიტაზებიატიპისერთეულებში-

მინიმალურითავისუფალისივრცე

450 მინ
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სურათი1103.11.2.4(გ)

უნიტაზებიატიპისერთეულებში-

თავისუფალისივრცეხელსაბანებთან

(გადაფარვაგამონაკლისი)
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380  480

სურათი1103.11.2.4(დ)

უნიტაზებიატიპისერთეულებში-

უნიტაზისდასაჯდომისსიმაღლე

გა მო ნაკ ლი სი: 1103.11.2.2 ქვეთავის შესაბამისი არაუმე-
ტეს600მმსიღრმისხელსაბანი,დასაშვებიაგანთავსდეს
უკანაკედელზეუნიტაზისშუახაზიდანარაუმცირეს450
მმ-ზეხელსაბანისგვერდითაკიდემდე,სადაცუნიტაზ-
თან თავისუფალი სივრცე არის არაუმცირეს 1700 მმ
უკანაკედლიდანპერპენდიკულარულადგაზომვისას.

1103.11.2.4.5 სი მაღ ლე. უნიტაზის დასაჯდომის თავი,
იატაკიდან არაუმცირეს,  380 მმ-ზედა, არაუმეტეს
480მმსიმაღლეზეუნდამდებარეობდეს.

1103.11.2.4.6 ჩა სა რეც ხი მე ქა ნიზ მის მარ თვა. ჩასარეცხი
მექანიზმიშეიძლებაიყოსხელითსამართავიანავ-
ტომატური.ხელითსამართავიჩასარეცხიმექანიზმი
უნდა შეესაბამებოდეს 309-ე ქვეთავს. ჩასარეცხის
სამართავებიუნიტაზისავზისღიამხარესუნდამდე-
ბარეობდეს.

1103.11.2.5 აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. აბაზანისმოწ-
ყობილობებიუნდამოიცავდეს1103.11.2.5.1ქვეთავის
შესაბამისაბაზანასან1103.11.2.5.2ქვეთავისშესაბა-
მისსაშხაპენაკვეთურებს.

1103.11.2.5.1 აბა ზა ნა. აბაზანები უნდა შეესაბამებო-
დეს607-ექვეთავს.
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უკანა კედელი

აბაზანის და დასაჯდომის სიგრძე

სურათი1103.11.2.5.1(ბ)

თავისუფალისივრცეატიპისერთეულებშიმუდმივი

დასაჯდომებისმქონეაბაზანებისთვის

გა მო ნაკ ლი სი: ზედაპირებიდაკარადებიდასაშვებია
თავისუფალი სივრცის ერთ ბოლოში, შემდეგი კრი-
ტერიუმებისგათვალისწინებით:

1. ზედაპირებისა და კარადების გადაადგილება
არისშესაძლებელი;

2.იატაკისზედაპირიგრძელდებაამგვარიკარადე-
ბისადაზედაპირებისქვეშ;და

3.კარადისა და ზედაპირების უკან და გარშემო
მდებარეკედლებიმოპირკეთებულია.

1103.11.2.5.2 საშ ხა პეე ბი. საშხაპეები უნდა შეესაბამე-
ბოდეს608-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 608.2.2 ქვეთავის შესაბამის ეტლის
შესაგორებელი სტანდარტული საშხაპის ნაკვეთუ-
რებში, ბანები, ზედაპირები და კარადები დაშვებუ-
ლია თავისუფალი სივრცის ერთ ბოლოში, შემდეგი
კრიტერიუმებისგათვალისწინებით:

1. ზედაპირებისადაკარადებისგადაადგილებაშე-
საძლებელია;

2.იატაკისზედაპირიგრძელდებაამგვარიკარადე-
ბისადაზედაპირებისქვეშ;და

3.კარადისა და ზედაპირების უკან და გარშემო
მდებარეკედლებიმოპირკეთებულია.
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შენიშვნა: 608.2.2 ქვეთავის მიხედვით 
ნებადართული ხელსაბანი.

სურათი1103.2.5.2

სტანდარტულიეტლისშესაგორებელიტიპისსაშხაპე

ნაკვეთურებიატიპისერთეულებში

1103.12 სამ ზა რეუ ლოე ბი. სამზარეულოებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს1103.12ქვეთავს.

1103.12.1 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.უნდამოეწყოს1103.12.1
ქვეთავისშესაბამისითავისუფალისივრცე.

1103.12.1.1 მი ნი მა ლუ რი თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.თავი-
სუფალი სივრცე ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირე
კარადას, მოწყობილობას ან კედელს შორის სამზა-
რეულოსსამუშაოფართობისსაზღვრებშიუნდაიყოს,
არაუმცირეს,1000მმ.

1103.12.1.2 U-ფორ მის სამ ზა რეუ ლოე ბი. სამზარეუ-
ლოებში, სადაც ზედაპირები, მოწყობილობები ან
კარადები სამ მოსაზღვრე მხარესაა, თავისუფალი
სივრცე ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირე კარადას,
მოწყობილობასანკედელსშორისსამზარეულოსსა-
მუშაოფართობისსაზღვრებშიუნდაიყოს,არაუმცი-
რეს,1500მმ.

გა მო ნაკ ლი სი: 1103.12.1.1ქვეთავისშესაბამისიU-ფორ-
მისსამზარეულოებიკუნძულით.

1103.12.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. 1103.12.3
–1103.12.5 ქვეთავებითმოთხოვნილიიატაკისთავისუ-
ფალისივრცეებიუნდაშეესაბამებოდეს305-ექვეთავს.

1000 მინ

(ა)

1000 მინ

(ბ)

სამუშაო 
ზედაპირი

მაცივარი

მაცივარი

ჭურჭლის
სარეცხი

სამუშაო 
ზედაპირი

სურათი1103.12.1.1

სამზარეულოსმინიმალურითავისუფალისივრცეატიპისერთეულებში
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1500 მინ

მაცივარი

ჭურჭლის
სარეცხი

სურათი1103.12.1.2(ა)

U-ფორმისსამზარეულოებისთავისუფალისივრცე

ატიპისერთეულებში

1500 მინ

სამუშაო
სივრცე

მაცივარი

ჭურჭლის
სარეცხი

სურათი1103.12.1.2(ბ)

U-ფორმისსამზარეულოებისთავისუფალისივრცეა

ტიპისერთეულებშიგამონაკლისი

1103.12.3 სა მუ შაო ზე და პი რი. ზედაპირის,სულმცირე,
ერთი მონაკვეთი უნდა დაეთმოს სამუშაო ზედაპირს,
რომელიც 1103.12.3 ქვეთავის მიხედვით, უნდა იყოს,
არაუმცირეს,760მმსიგანის.

გა მო ნაკ ლი სი: სივრცეებში,რომლებშიცარარისსაჭ-
მლისმოსამზადებელიანჩვეულებრივიქურები,სა-
ვალდებულოარარის,უზრუნველყოფილიიყოსმი-
საწვდომისამუშაოზედაპირი.

1103.12.3.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. სამუშაოზე-
დაპირთანწინამხრიდანმისაწვდომადუნდამოეწყოს
იატაკისთავისუფალისივრცე.უნდადარჩეს306-ექვე-
თავისშესაბამისიმუხლამდედაფეხისფალანგისთვის
საჭიროსივრცე.

გა მო ნაკ ლი სი:  სამუშაო ზედაპირის ქვეშ დასაშვებია
კარადა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუ-
მებს.

1. კარადის გადაადგილება  შესაძლებელია სამუშაო
ზედაპირისმოხსნისანშეცვლისგარეშე;

2. იატაკის ზედაპირი გრძელდება ამგვარი კარადის
ქვეშდა

3.კარადისუკანდაგარშემომდებარეკედლებიმოპირ-
კეთებულია.

1103.12.3.2 სი მაღ ლე. სამუშაოზედაპირიიატაკიდან,არაუ-
მეტეს,860მმ-ზეუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაშვებია ზედაპირი, რომლის სი-
მაღლეცრეგულირდება,არაუმცირეს,730მმ-მდედა,
არაუმეტეს, 900 მმ-მდე იატაკიდან და უზრუნველ-
ყოფსსამუშაოზედაპირს,ანრომლისგადაადგილე-
ბაცშესაძლებელიაამდიაპაზონშიისე,რომსაჭირო
არგახდესზედაპირისდაჭრა ან არდაზიანდეს მო-
მიჯნავე კარადები, კედლები, კარებიდა სტრუქტუ-
რულიელემენტები.

1103.12.3.3 გა მო ყე ნე ბა დი ზე და პი რე ბი. სამუშაოზედა-
პირებისგამოყენებადინაწილებიარუნდაიყოსბასრი
ანფხაჭნია.
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* 900 მმ მინ, თუ T-ფორმის მოსატრიალებელი 
სივრცე  304.2 და 1003.3.2 ქვეთავის შესაბამისია

სურათი1103.12.3

სამზარეულოსსამუშაოზედაპირიატიპის

ერთეულებში

110.3.12.4 ნი ჟა რა. ნიჟარები უნდა შეესაბამებოდეს
1103.12.4ქვეთავს.

1103.12.4.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. ნიჟარასთან
წინამხრიდანმისაწვდომადუნდამოეწყოსიატაკის
თავისუფალი სივრცე. უნდა დარჩეს მუხლამდე სი-
მაღლედაფეხისფალანგისთვისსაჭიროსივრცე,რო-
მელიცშეესაბამება306-ექვეთავს.
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გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მუხლამდე სიმაღლესა და ფეხის ფალანგისვის
საჭიროსივრცესთანდაკავშირებულიმოთხოვნე-
ბი არ ეხება მწკრივში განლაგებული ნიჟარების
ერთზემეტნიჟარას.

2.ნიჟარის ქვეშ დასაშვებია კარადის განთავსება,
შემდეგიკრიტერიუმებისგათვალისწინებით:

2.1კარადისგადაადგილებაშესაძლებელიანიჟა-
რისმოხსნისანშეცვლისგარეშე;

2.2იატაკისზედაპირიგრძელდებაკარადისქვეშ,და

2.3კარადისუკანდაგარშემოარსებულიკედლე-
ბიმოპირკეთებულია.

3.პარალელურიმისაწვდომინიჟარისმიმართცენ-
ტრში დასაშვებია, სამზარეულოს ნიჟარასთან
სივრცეში, სადაც საჭმლის მოსამზადებელი ზე-
დაპირიანჩვეულებრივიქურაარმდებარეობს.

4.ნიჟარისმიმართცენტრშიმდებარეიატაკისთავისუ-
ფალისივრცეპარალელურიმისაწვდომობითდაშ-
ვებულიამოცურებისსაწინააღმდეგოძელებთან.

1103.12.4.2 სი მაღ ლე. ნიჟარისწინამხარეიატაკიდან,
არაუმეტეს,860მმსიმაღლეზეუნდაიყოსნიჟარის
რკალამდეანზედაპირამდეგაზომვისას.

გა მო ნაკ ლი სი: დასაშვებიანიჟარადაზედაპირი,რომელ-
თასიმაღლეცრეგულირდება,არაუმცირეს,730მმ-მდე
და,არაუმეტეს900მმ-მდეიატაკიდან,ანრომლისგა-
დაადგილებაცშესაძლებელიაამდიაპაზონშიისე,რომ
საჭიროარგახდესზედაპირისდაჭრაანარდაზიანდეს
მომიჯნავე კარადები, კედლები, კარები და სტრუქტუ-
რული ელემენტები, თუ შესაკეთებელი სამუშაოებისას
შესაძლებელიაწყალმომარაგებელიდაწყალარინიმი-
ლების730მმსიმაღლეზემოწყობილნიჟარებთანმიერ-
თება.

1103.12.4.3 ონ კა ნე ბი. ონკანებიუნდაშეესაბამებოდეს
309-ექვეთავს.

1103.12.4.4 დაუ ფა რა ვი მი ლე ბი და ზე და პი რე ბი. ნი-
ჟარებისწყალმომარაგებისადაწყალარინი მილები
იზოლირებული ან სხვაგვარადდაცულიუნდა იყოს
შეხებისგან.ნიჟარებისქვეშარუნდაიყოსბასრიან
ფხაჭნიაზედაპირები.
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760 მინ*

*900 მმ. მინ. თუ T-ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
შეესაბამება 304.3.2 და 1003.3.2 ქვეთავებს

სურათი1003.12.4

სამზარეულოსნიჟარაატიპისერთეულებში

1103.12.5 მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. არსებობის შემთხვევაში,
სამზარეულოსმოწყობილობებიუნდაშეესაბამებოდეს
1003.12.5ქვეთავს.

1103.12.5.1 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი.ყველამოწყო-
ბილობისსამართავებიუნდაშეესაბამებოდეს1003.9
ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1.არარისაუცილებელი,მოწყობილობისკარებიდა
კარისსაკეტიმექანიზმებიშეესაბამებოდეს309.4
ქვეთავს.

2.მოწყობილობისკარები,რომელთაცანჯამებიძირ-
თანაქვს,გახსნილმდგომარეობაშიარსაჭიროებს
309.3ქვეთავთანშესაბამისობას.

1103.12.5.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. იატაკის
თავისუფალისივრცეპარალელურადანწინიდანმი-
საწვდომადდატოვებულუნდაიქნას სამზარეულოს
თითოეულმოწყობილობასთან.

1103.12.5.3 ჭურ ჭლის სა რეც ხი. ჭურჭლის სარეცხის
კარისმომიჯნავედუნდამდებარეობდესიატაკისთა-
ვისუფალი სივრცე. ჭურჭლის სარეცხის კარი გაღე-
ბულმდგომარეობაშიარუნდაიჭრებოდესჭურჭლის
სარეცხის ან მომიჯნავე ნიჟარისთვის დატოვებულ
იატაკისთავისუფალსივრცეში.

1103.12.5.4 საჭ მლის მო სამ ზა დე ბე ლი ზე და პი რი. საჭ-
მლისმოსამზადებელიზედაპირებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1103.12.5.4 ქვეთავს.

1103.12.5.4.1 მი საწ ვდომი.ქურისანსაჭმლისმო-
სამზადებელიზედაპირისპარალელურადანწინ
უნდამდებარეობდესიატაკისთავისუფალისივ-
რცე.

1103.5.4.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი. სადაც იატაკის
თავისუფალი სივრცე მდებარეობს წინა მხარეს,
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 306-ე ქვეთა-
ვისშესაბამისი  მუხლის სიმაღლემდედაფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცე. ქურის ან საჭ-
მლისმოსამზადებელიზედაპირისქვედანაწილი
უნდა იყოს იზოლირებული ან სხვაგვარად და-
ცული,რათა არ გამოიწვიოსდაწვა, ფხაჭვნა ან
ელექტროშოკი.

1103.12.5.4.3 პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი. სადაც
იატაკისთავისუფალ სივრცეს, რომელსაც პარა-
ლელურიმისაწვდომიაქვს,იგიმოწყობილობე-
ბისცენტრშიუნდამდებარეობდეს.

1103.12.5.4.4 მა რე გუ ლი რებ ლე ბი. არ არის აუ-
ცილებელი, მარეგულირებლებთან მიწვდომა
განხორციელდესსანთურებისმიღმა.

1103.12.5.5 ღუ მე ლი. ღუმელები უნდა შეესაბამებო-
დეს1103.12.5.5ქვეთავს.

1103.12.5.5.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. იატაკის
თავისუფალი სივრცე უნდა არსებობდეს. ღუმელის
კარიღიამდგომარეობაშიარუნდაიჭრებოდესღუმ-
ელისიატაკისთავისუფალსივრცეში.
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1103.12.5.5.2 ღუ მე ლის გვერ დი თა ან ჯა მია-
ნი კა რე ბი. გვერდითა ანჯამიანი კარიანი
ღუმელის მიმდებარედ, კარის საკეტიანი მხარის
მომიჯნავედ უნდა მოეწყოს სამზარეულოს
სამუშაოზედაპირი.

1103.12.6.5.3 ღუ მე ლის ქვე და ან ჯა მია ნი კა რე ბი. 
ქვედა ანჯამიანი კარიანი ღუმელის მომიჯნავე
ერთ მხარეს უნდა მოეწყოს სამზარეულოს
სამუშაოზედაპირი.

1103.12.5.5.4 მა რე გუ ლი რებ ლე ბი. არ არის აუ-
ცილებელი, მარეგულირებლებთან მიწვდომა
განხორციელდესსანთურებისმიღმა.

1103.12.5.6 მა ცი ვა რი/სა ყი ნუ ლე. კომბინირებულიმა-
ცივარ-საყინულეებსუნდაჰქონდეს,სულმცირე,50%
საყინულე განყოფილების თაროები, საყინულის ძი-
რი იატაკიდან, არაუმეტეს, 1370 მმ სიმაღლეზე უნ-
და მდებარეობდეს, თუ განყოფილებაში თაროები
მოწყობილია ყველაზე მაღალშესაძლოსიმაღლეზე.
მაცივართან/საყინულესთან პარალელურად მისაწ-
ვდომად დატოვებულ უნდა იქნას იატაკის თავისუ-
ფალი სივრცე. იატაკის თავისუფალი სივრცის შუა-
ხაზი მაცივრის/საყინულისთვის განკუთვნილი სივ-
რცისშუახაზიდან,არაუმეტეს,600მმ-ითუნდაიყოს
დაცილებული.

1103.13 ფან ჯრე ბი. გაღებადიფანჯრებიუნდაშეესა-
ბამებოდეს1103.13ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1.ფანჯრებისამზარეულოებშიარარისაუცილებელი,
შეესაბამებოდეს1103.13ქვეთავს.

2.ფანჯრებიაბაზანებშიარარისაუცილებელი,შეესა-
ბამებოდეს1103.13ქვეთავს.

1103.13.1 ბუ ნებ რი ვი გა ნია ვე ბა. გაღებადი ფანჯრები,
რომლებიც გამოიყენება ბუნებრივი განიავებისთვის,
უნდაშეესაბამებოდეს309.2და309.3ქვეთავებს.

1103.13.2 საა ვა რიო გა სას ვლე ლი. გაღებადი ფანჯრე-
ბი,რომლებიცგამოიყენებასაავარიოდასაევაკუაციო
გასასვლელისათვისუნდაშეესაბამებოდეს309.2ქვე-
თავს.

1103.14 სა თავ სო ს მი საწ ვდო მი სა შუა ლე ბე ბი. სათავსო
სივრცეების არსებობისას, თითოეული სახეობიდან ერთი
მაინცუნდაშეესაბამებოდეს905-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი:  საკუჭნაოები სავალდებულო არ არის,
რომშეესაბამებოდეს1103.14ქვეთავს.

ქვე თა ვი 1104  
ბ ტი პის ერ თეუ ლე ბი  

1104.1 ზო გა დი. ბტიპის ერთეულებიუნდაშეესაბამებო-
დეს1104-ექვეთავს.

1104.1.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. ბ ტიპის ერთეუ-
ლებისთვის უნდა არსებობდეს არაუმცირეს 1200 მმ
სიგრძისადაარაუმცირეს760მმსიგანისიატაკისთა-

ვისუფალისივრცე.

1200  მინ

76
0 
მი
ნ

სურათი1104.1.1

იატაკისთავისუფალისივრცებტიპის

ერთეულებისთვის

1104.1.2 სა ფოს ტო ყუ თე ბი. ბტიპისერთეულებისმომ-
სახურესაფოსტოყუთებისმიწვდომისდიაპაზონიღია
მხრიდანდასაშვებიაიყოსიატაკიდანარაუმეტეს1370
მმსიმაღლეზე.

1104.2 მთა ვა რი შე სას ვლე ლი. მთავარიშესასვლელიუნდა
მდებარეობდესსაზოგადოებრივიდასაერთოგამოყენების
ფართობებიდან მისაწვდომ სვლაგეზზე. მთავარი შესას-
ვლელიარუნდაიყოსსაძინებელოთახში,გარდაიმშემ-
თხვევისა,თუისერთადერთიშესასვლელია.

1104.3 მი საწ ვდო მი სვლა გე ზი. ბტიპისერთეულებშიარ-
სებული მისაწვდომი სვლაგეზები უნდა შეესაბამებოდეს
1104.3ქვეთავს.

1104.3.1 მდე ბა რეო ბა. ყველა სივრცესა და ელემენტს,
რომლებიც ერთეულის ნაწილია, უნდა აკავშირებდეს,
სულ მცირე, ერთი მისაწვდომი სვლაგეზი. მისაწვდო-
მისვლაგეზებიუნდაემთხვეოდესანიმავეფართობზე
უნდა მდებარეობდეს, სადაც მთავარი მიმოსვლის ბი-
ლიკებია.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. მისაწვდომი სვლაგეზი არ სჭირდება არასამყოფად
გამოყენებულ სხვენებსა და მიწის დონის ქვედა
სართულებს,რომლებიცერთეულისნაწილია.

2.ქვემოთჩამოთვლილთაგანერთ-ერთიარსაჭიროებს
მისაწვდომსვლაგეზზემდებარეობას:

2.1.ამაღლებულიიატაკისფართობისაცხოვრებელი,
სასადილოანსაძინებელიოთახისნაწილში;

2.2ჩაწეულიიატაკისფართობისაცხოვრებელი,სა-
სადილოანსაძინებელიოთახისნაწილში;

2.3.ანტრესოლი,სადაცარარისწყალსადენიმოწ-
ყობილობები ან შემოზღუდული საცხოვრებელი
სივრცე.

1104.3.2 კომ პო ნენ ტე ბი.მისაწვდომისვლაგეზებიუნდა
მოიცავდესერთანერთზემეტშემდეგელემენტებს:სა-
ვალზედაპირებსქანობით,არაუმეტეს1:20,კარებსდა
გზა-კარებს,პანდუსებს,ლიფტებსადაბაქან-ლიფტებს.

1104.4 სა ვა ლი ზე და პი რე ბი. სავალიზედაპირები,რომლე-
ბიცწარმოადგენსმისაწვდომისვლაგეზისნაწილს,უნდა
შეესაბამებოდეს1104.4ქვეთავს.
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1104.4.1 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. მისაწვდომი სვლაგეზის
თავისუფალისიგანეუნდაშეესაბამებოდეს403.5ქვე-
თავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. თავისუფალი სიგანე, დასაშვებია, შემცირდეს
არაუმცირეს 820 მმ-მდე, არაუმეტეს 600 მმ მან-
ძილისათვის, იმის გათვალისწინებით, რომ სიგანე
შემცირებულ სეგმენტებს შორის, ფართობი არის
არაუმცირეს1200მმსიგრძისდა900მმსიგანის.

2.სადაცმისაწვდომსვლაგეზზეგათვალისწინებულია
180გრადუსიანიშემობრუნება1200მმ-ზენაკლები
სიგანის/სივრცის გარშემო, შესახვევთან მიახლოე-
ბისასთავისუფალისიგანეუნდაიყოსარაუმცირეს
1070მმ,შემობრუნებისასარაუმცირეს1200მმ,მობ-
რუნებისშემდგომარაუმცირეს1070მმ.

3.სადაცმისაწვდომსვლაგეზზეგათვალისწინებულია
180 გრადუსიანი შემობრუნება 1200 მმ-ზე ნაკლე-
ბი საგნის/სივრცის  გარშემო, თავისუფალი სიგანე
შესახვევთანმიახლოებისასდამისგანმოშორებისას
უნდაშეადგენდესსულმცირე900მმ-ს,მაშინრო-
დესაცშემობრუნებისდროსშესახვევისთავისუფა-
ლისიგანეარისსულმცირე1500მმ.

4.სადაცმისაწვდომსვლაგეზზეგათვალისწინებულია
90გრადუსიანიშემობრუნება,თავისუფალისიგანე
შესახვევთანმიახლოებისასდადაშორებისასუნდა
იყოსსულმცირე900მმ.

5.მისაწვდომი სვლაგეზი, რომლის თავისუფალი სი-
განე 1500 მმ-ზე ნაკლებია, უნდა უზრუნველყოფ-
დესგვერდასავლელსივრცეებს,არაუმეტეს60მ-ის
დაშორებებით. გვერდასავლელი სივრცეები უნდა
იყოს, არაუმცირეს, 1500X1500 მმ ზომის ან უნდა
წარმოადგენდეს ორი სავალი ზედაპირის კვეთას,
რომელიცქმნისT-ისფორმისმოსატრიალებელსივ-
რცეს, რომელიც 304.3.2 ქვეთავს შეესაბამება, თუ
T-ის ფორმის სივრცე კვეთის მიღმა, არაუმცირეს
1200მმ-ზეგრძელდება.

1104.4.2 დო ნის შეც ვლა. დონეები უნდა შეიცვალოს
303-ექვეთავისშესაბამისად.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაცგარეფიცარფენილი,პატიოსან
აივნის ზედაპირის მასალები წყალგაუმტარია, გარე
მოპირკეთებული ზედაპირი, არაუმეტეს, 100 მმ-ით
დაბლაუნდაიყოსერთეულისმომიჯნავეშიდასივ-
რცეებისიატაკისდონიდან.

1104.5 კა რე ბი და გზა- კა რე ბი. კარებიდაგზა-კარებიუნდა
შეესაბამებოდეს1104.5ქვეთავს.

1104.5.1 მთა ვა რი შე სას ვლე ლის კა რი. ერთეულისმთა-
ვარიშესასვლელის კარიუნდაშეესაბამებოდეს 404-ე
ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. ინდივიდუალური საცხოვრებელი და საძინებე-
ლი ერთეულისთვის განკუთვნილი ქარიშხლის და
დამცავი კარები საჭიროარ არის,შეესაბამებოდეს

404.2.5ქვეთავს.

2.ანჯამიან კარებთან მანევრირებისთვის განკუთვნი-
ლითავისუფალისივრცეწინიდანმისაწვდომობის-
თვის მიწოლითგაღების მხარეს, კარისკენ პერპენ-
დიკულარულადუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.

3.გასაგორებელდადასაკეცკარებთანმანევრირების-
თვის განკუთვნილითავისუფალი სივრცე,წინიდან
მისაწვდომობისთვის,  კარიდან პერპენდიკულარუ-
ლადუნდაიყოსარაუმცირეს1200მმ.

4.უკარო გზა-ღიობისთვის  გზა-კარისკენ პერპენდი-
კულარულად წინიდან მისაწვდომობისთვის უნდა
იყოსარაუმცირეს1200მმ.

1104.5.2 დამკავებლის გა სას ვლე ლი გზა- კა რე ბი. 
დამკავებლისგასასვლელადგანკუთვნილიგზა-კარები
უნდაშეესაბამებოდეს1104.5.2ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: კარები,რომლებიცსაშხაპისკაბინისნა-
წილია,არარისაუცილებელიშეესაბამებოდესამქვე-
თავს.

1104.5.2.1 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. გზა-კარებისთავისუ-
ფალიღიობი,არაუმცირეს,820მმუნდაიყოს.კარე-
ბისთავისუფალიღიობიუნდაგაიზომოსკარისწინა
მხარესადაგასაჩერებელსშორის,როდესაცკარი90
გრადუსითღიაა.

1104.5.2.1.1 ორ ფრთია ნი გზა- კა რე ბი. სადაც ორ-
ფრთიანიგზა-კარებისუმოქმედოფრთაზეარსე-
ბული სამართავები იატაკიდან 1200 მმ-ზე მაღ-
ლა ან 380 მმ-ზე დაბლა მდებარეობს, მოქმედ
ფრთასთანუნდაიყოს1104.5.2.1ქვეთავითმოთ-
ხოვნილითავისუფალისივრცე.

1104.5.2.2 ზღუ რბლი. ზღურბლებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს303-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: გარემიმართულებითგაღებადიკა-
რების ზღურბლი დასაშვებია იყოს, არაუმეტეს,
19მმსიმაღლის,თუისინიქვედადონესუსწორ-
დება,არაუმეტეს,1:2ქანობით.

1104.5.2.3 ავ ტო მა ტუ რი კა რე ბი. ავტომატურიკარები
უნდაშეესაბამებოდეს404.3ქვეთავს.

1104.6 პან დუ სე ბი. პანდუსებიუნდაშეესაბამებოდეს400-
ექვეთავს.

1104.7 ლიფ ტე ბი. ერთეულებისმომსახურელიფტებიუნ-
დაშეესაბამებოდეს407-ე,408-ეან409-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: კერძო საცხოვრებლების  ლიფტებში,
ლიფტისკაბინებისშიდაზომებიუნდაუზრუნველყოფ-
დესარაუმცირეს1200მმიატაკისთავისუფალსიგრძეს
დაარაუმცირეს760მმიატაკისთავისუფალსიგანეს.

1104.8 ბა ქან -ლიფ ტე ბი. ერთეულშიმდებარებაქან-ლიფ-
ტებიუნდაშეესაბამებოდეს410-ექვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: ბაქან-ლიფტები ერთი კარით ან
მოპირდაპირემხარეებზემდებარეკარებითუნდაუზ-
რუნველყოფდესარაუმცირეს900მმიატაკისთავისუ-
ფალსიგანესდაარაუმცირეს1200მმიატაკისთავისუ-
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ფალსიგრძეს.

1104.9 ელე მენ ტე ბის სა მარ თა ვე ბი. სინათლის ჩამრთვე-
ლები, ელექტრო ჩამრთველები, დენსართები, ტემპერა-
ტურისმარეგულირებლები,ელექტროგამანაწილებლები,
და უსაფრთხოების ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების
სამართავებიუნდაშეესაბამებოდეს309.2და1104.1.1ქვე-
თავებს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. ერთიჩამრთველისმქონედენსართები.

2.სამზარეულოში, სადაც სამუშაო სივრცესთან ახ-
ლოს,ორიანმეტიდენსართია,რომელიცარარის
გაყოფილი ნიჟარით ან საყოფაცხოვრებო ნივთით,
დასაშვებია,ერთიდენსართიარექვემდებარებოდეს
ამქვეთავისმოთხოვნებს.

3.სამზარეულოში,სადაციატაკისთავისუფალსივრცეს
ისეთიმდებარეობააქვს,რომმისაწვდომიპარალე-
ლური არ არის, სამუშაო სივრცე უნდა მოეწყოს
კუთხეში, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობებს შო-
რის. სამუშაო სივრცის მიღმა მყოფი დენსართები
სავალდებულოარარის,ექვემდებარებოდესმოცე-
მულქვეთავს,იმისგათვალისიწინებით,რომსამუ-
შაოსივრცისფართობიარაუმეტეს0.800კვ.მ-ია.

4.იატაკისდენსართები.

5.HVACდიფუზორი.

6.ჭერისვენტილატორისსამართავიმოწყობილობა.

7. მოწყობილობებზეარსებულისამართავებიდაჩამ-
რთველები.

8.წყალსადენი სისტემისმოწყობილობებისსამართა
ვები.

9. გადატვირთვისადაგათიშვისღილაკები,წყალგაყ-
ვანილობისადაწყალარინებისმილები.

10.იმშემთხვევაში,როცაერთეულელემენტსრამდე-
ნიმეჩამრთველიაქვს,სინათლისჩამრთველისგარ-
და,დასაშვებია,თითოადგილასთითოჩამრთველი
არექვემდებარებოდესამქვეთავს.

11.სამზარეულოებსადასააბაზანოებშიგანათებისსა-
მართავები,ელექტროჩამრთველებიდადენსართე-
ბი, დასაშვებია მდებარეობდეს არაუმეტეს 900 მმ
სიმაღლისდა650მმსიღრმისკარადისზედაპირის
მქონეკარადებისზემოთ.
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სურათი1104.9

სამზარეულოსანაბაზანისკაბინაზემიწვდომა

1104.10 სა რეც ხი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. სარეცხიმანქანებიდა
ტანსაცმლის საშრობები უნდა შეესაბამებოდეს 1104.10
ქვეთავს.

1104.10.1 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. თითოეულისა-
რეცხიმანქანისადატანსაცმლისსაშრობისათვისუნ-
და არსებობდეს იატაკისთავისუფალი სივრცე. ზემო-
დან დასატვირთი მანქანებისთვის უნდა არსებობდეს
პარალელურად მისაწვდომი. წინიდან დასატვირთი
მანქანებისთვისუნდაარსებობდესწინაანპარალელუ-
რიმისაწვდომი.

1104.11 ტუა ლე ტი სა და აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. ტუა-
ლეტისადააბაზანისმოწყობილობებიუნდაშეესაბამებო-
დეს1104.11ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სი: მრავალდონიან ერთეულებში მდებარე
მოწყობილობები არ არის საჭირო, იყოს მისაწვდომი
ყველადონეზე.

1104.11.1 ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბის და საშ ხა პე და საჯ დო-
მე ბის ჩა სა მაგ რე ბე ლი ბუ დეე ბი.ჩასამაგრებელიბუდეე-
ბიუნდამოეწყოსსამომავლოდხელმოსაჭიდიძელების
დასაყენებლად უნიტაზებთან საშხაპის დასაჯდომებ-
თან, აბაზანებთან და საშხაპის ნაკვეთურებში. სადაც
კედლებიისეაგანლაგებული,რომუნიტაზებთან604.5
ქვეთავისშესაბამისი ხელმოსაჭიდი ძელებისადადა-
საჯდომებისდაყენებისშესაძლებლობასიძლევა;607.4
ქვეთავის შესაბამისი ხელმოსაჭიდი ძელები სააბაზა-
ნოებთან;608.3,608.2.1.3,608.2.2.3და608.2.3.2ქვეთა-
ვებისშესაბამისიხელმოსაჭიდიძელებისადასაშხაპის
დასაჯდომებისთვისსაშხაპენაკვეთურებში;ჩასამაგრე-
ბელიბუდეებისამომავლოდმოწყობილიხელმოსაჭიდი
ძელებისადადასაჯდომებისთვისარსებულიმოთხოვ-
ნებისშესაბამისადუნდამოეწყოს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. ჩასამაგრებელიბუდეებისაჭიროარარისოთახ-
ში,სადაცმხოლოდხელსაბანიდაუნიტაზია,თუ
ოთახშიარმდებარეობსერთადერთიერთეულის
მისაწვდომდონეზეარსებულიხელსაბანიანუნი-
ტაზი.
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2.უნიტაზებთან604.5ქვეთავისშესაბამისადგვერ-
დითა კედელზე არსებული ხელმოსაჭიდი ძელე-
ბის შემადგენელი ნაწილებისთვის, სავალდებუ-
ლოარარისჩასამაგრებელიბუდეები.

3.უნიტაზებთან, სადაც კედლის სივრცე საშუა-
ლებას არ იძლევა ხელმოსაჭიდი ძელი მოეწყოს
604.5.2 ქვეთავის შესაბამისად, უკანა კედელზე
უნიტაზის ცენტრიდან 600 მმ-ის სიგრძეზე უზ-
რუნველყოფილიუნდაიყოსჩასამაგრებელიბუ-
დეხელმოსაჭიდიძელისთვის.

4.უნიტაზებთან,სადაცგვერდითაკედელზეშეუძ-
ლებელია 1070მმ სიგრძისხელმოსაჭიდიძელის
მოწყობა 604.5.1 ქვეთავის შესაბამისად, უნდა
მოეწყოს არაუმცირეს 600 მმ სიგრძის ხელჩა-
საჭიდი ჩასამაგრებელი ბუდე, უკანა კედლიდან
არაუმეტეს300მმ-ისდაშორებით.

5.უნიტაზებთან,სადაცგვერდითაკედელზეშეუძ-
ლებელია 1070მმ-ის ხელმოსაჭიდიძელისმოწ-
ყობა 604.5.1 ქვეთავის შესაბამისად, 1104.11.1.1
ქვეთავის შესაბამისი ასაწევი ხელმოსაჭიდი ძე-
ლისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჩასა-
მაგრებელიბუდე.

6.უნიტაზებთან,სადაცგვერდითაკედლისარარ-
სებობისგამოშეუძლებელია1070მმ-ისხელმო-
საჭიდიძელისმოწყობა604.5.1ქვეთავისშესაბა-
მისად,უზრუნველყოფილიუნდაიყოსჩასამაგრე-
ბელი ბუდე 1104.11.1.1 ქვეთავის შესაბამისიორი
ასაწევი ხელმოსაჭიდი ძელისათვის, რომლებიც
შეიძლებამოეწყოსუკანაკედლისდაგვერდითა
კედლის ხელმოსაჭიდი ძელების ჩასამაგრებელი
ბუდეებისნაცვლად.

7. 900 მმ-ზე უფრო განიერ და 900 მმ-ზე უფრო
ღრმა საშხაპე ნაკვეთურებში, სავალდებულოარ
არისჩასამაგრებელიბუდესაშხაპედასაჯდომე-
ბისთვის.

1104.11.1.1ასა წე ვი ხელ მო სა ჭი დი ძე ლე ბიჩასამაგრე-
ბელბუდეებშიმოწყობილიუნდაიყოსარაუმცირეს
700მმ-ისასაწევიხელმოსაჭიდიძელები,გაზომილი
კედლიდან თარაზულად ხელმოსაჭიდი ძელის ბო-
ლომდე, რომელიც განთავსებულია უნიტაზის შუა-
ხაზიდან400მმ-ისმანძილზე.ჩასამაგრებელიბუდე
უნდა მოეწყოს არაუმცირეს 840 მმ და არაუმეტეს
900მმსიმაღლეზე,ძელისთარაზულმდგომარეობა-
შიგაზომვისას.ჩასამაგრებელიბუდემდგრადიუნდა
იყოსდატვირთვებისმიმართ609.8ქვეთავისშესაბა-
მისად.

გა მო ნაკ ლი სი: ეს ქვეთავი არ ეხება უნიტა-
ზის ისეთ მდებარეობას, სადაც უნიტაზის უკან
კედელია, ხოლო გვერდითა კედელი უნი-
ტაზის შუა ხაზიდან არაუმცირეს 400 მმ და
არაუმეტეს 450 მმ-ით არის დაშორებული.

70
0 

 მ
ინ

CL400

450 მინ450 მინ

CLCL

სურათი1104.11.1.1

ასაწევიხელმოსაჭიდიძელებიუნიტაზებისთვის

1104.11.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. 1104.11.3.1(ვა-
რიანტია)ან1104.11.3.2(ვარიანტიბ)ქვეთავითმოთ-
ხოვნილიიატაკისთავისუფალისივრცეუნდაშეესაბა-
მებოდეს1104.11.2და1104.11.1ქვეთავებს.

1104.11.2.1 კა რე ბი. კარებიარუნდაიღებოდესრომე-
ლიმემოწყობილობისთვისდატოვებულიატაკისთა-
ვისუფალსივრცეში.

გა მო ნაკ ლი სი: სადაც იატაკის თავისუფალი სივ-
რცე, ელემენტების ქვეშ მუხლამდე  და ფეხის
ფალანგისთვის საჭირო სივრცის   გამოკლებით,
გათვალისწინებულია ოთახში კართან, კედლის
საზღვრებშიმოქცეულისივრცისმიღმა.

1104.11.2.2 მუხ ლამ დე სი მაღ ლე და ფე ხის 
ფალანგისთვის საჭირო სივ რცე. იატაკის თავი-
სუფალისივრცემოწყობილობებთანდასაშვებია
მოიცავდეს306-ექვეთავისშესაბამისმუხლამდე
სიმაღლესადაფეხისფალანგისთვისსაჭიროსივ-
რცეს.

1104.11.3 ტუა ლე ტე ბი და საა ბა ზა ნოე ბი. ან ყველა
ტუალეტიდასააბაზანოსივრცეუნდაშეესაბამებო-
დეს1104.11.3.1ქვეთავს(ვარიანტია),ანერთიტუა-
ლეტი და სააბაზანო სივრცე უნდა შეესაბამებოდეს
1104.11.3.2ქვეთავს(ვარიანტიბ).

1104.11.3.1 ვა რიან ტი ა.თითოეულიმოწყობილობა
უნდაშეესაბამებოდეს1104.11.3.1ქვეთავს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: 

1. ტუალეტსადააბაზანაში,რომლებიცისეაგან-
თავსებული, რომ მოწყობილობებს შორის გა-
სავლელად ერთეულის სხვადასხვა ნაწილებს
შორისგავლასაჭიროარარისდასადაცრამ-
დენიმე ხელსაბანია, ერთ ხელსაბანზე მეტი
არ არის მოთხოვნილი, რომ შეესაბამებოდეს
1104.11.3.1ქვეთავს.
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2.ესგამონაკლისიარეხებაისეთოთახს,რომელიც
მისაწვდომდონეზემდებარეერთადერთხელსა-
ბანისანუნიტაზისმოწყობილობებსმოიცავს.

1104.11.3.1.1 ხელ სა ბა ნი. პარალელურად
მისაწვდომობისთვისხელსაბანთანდატოვებულუნ-
დაიქნასიატაკისთავისუფალისივრცე.იატაკისთა-
ვისუფალისივრცეხელსაბანისმიმართცენტრულად
უნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სე ბი: დასაშვებია 606.3, 606,5  და
1104.1.1ქვეთავებისშესაბამისიხელსაბანი.კარა-
დადასაშვებიახელსაბანისქვეშშემდეგიკრიტე-
რიუმებისგათვალისწინებით:

1. კარადის მოხსნა შესაძლებელია ხელსაბანის
მოხსნისანშეცვლისგარეშედა

2.იატაკისზედაპირიგრძელდებაკარადისქვეშ,
და

3.კარადისუკანდაგარშემოარსებულიკედლე-
ბიმოპირკეთებულია.

CL

იატაკის თავისუფალი სივრცე

600 მინ

სურათი1104.11.3.1.1

ხელსაბანიბტიპისერთეულებში,ვარიანტია,

სააბაზანოები

1104.11.3.1.2 უნი ტა ზე ბი. უნიტაზებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1104.11.3.1.2ქვეთავს.

1104.11.3.1.2.1 მდე ბა რეო ბა. უნიტაზის შუახაზი
უნდა იყოს არაუმცირეს 400 მმ და არაუმეტეს
450 მმ  მანძილზე მოთხოვნილი თავისუფალი
სივრცისერთიმხრიდან.

1104.11.3.1.2.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. უნიტაზის
გარშემოთავისუფალი სივრცეუნდა შეესაბამე-
ბოდეს1104.11.3.1.2.2.1-1104.11.3.1.2.2.3ქვეთავებს.

გა მო ნაკ ლი სი: 1103.11.2.4.2–1103.11.2.4.4ქვე-
თავებისშესაბამისითავისუფალისივრცე.

1104.11.3.1.2.2.1 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სი გა ნე.
უნიტაზის შუახაზიდან არაუმცირეს 400 მმ

დაარაუმეტეს450მმ-ზემდებარეთავისუფა-
ლისივრცისმხრიდანპერპენდიკულარულად
გაზომვისას უნიტაზის გარშემოდატოვებულ
უნდაიქნას,არაუმცირეს1200მმსიგანისთა-
ვისუფალისივრცე.

1104.11.3.1.2.2.2 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის სიღ-
რმე.უკანაკედლიდანპერპენდიკულარულად
გაზომვისას უნიტაზის თავისუფალი სივრცე
უნდაიყოსარაუმცირეს1400მმსიღრმის.

1104.11.3.1.2.2.3 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის გაზ-
რდი ლი სიღ რმე წი ნი დან მი საწ ვდო მად. სა-
დაც წინიდანაა მისაწვდომი თავისუფალი
სივრცის სიღრმე უნდა იყოს არაუმცირეს
1700მმუკანაკედლიდანპერპენდიკულარუ-
ლადგაზომვისას.

CL

400-450

თავისუფალი 
სივრცის, 
კედლის, 
მოწყობი-
ლობის ან სხვა 
დაბრკოლების 
კიდე. 

სურათი1104.11.3.1.2(ა)

თავისუფალიმანძილიუნიტაზებთან

ბტიპისერთეულებში

უნიტაზისმდებარეობა

14
00

  მ
ინ

1200 მინ

CL

400 – 450

სურათი1104.11.3.1.2(ბ)

თავისუფალიმანძილიუნიტაზებთან

ბტიპისერთეულებში

თავისუფალიმანძილისსიგანედასიღრმე
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1200 მინ

CL

400– 450

სურათი1104.11.3.1.2(გ)

თავისუფალისივრცეუნიტაზებთან

ბტიპისერთეულებშითავისუფალისივრცის

გაზრდილისიღრმე-წინიდანმისაწვდომი

1104.11.3.1.2.2.4 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის გა და ფარ-
ვა. ტუალეტის მაგიდა ან არაუმეტეს 600 მმ-ის
მქონე სხვადაბრკოლება, გაზომილიუკანა კედ-
ლიდან პერპენდიკულარულად, დასაშვებია ფა-
რავდეს მოთხოვნილ თავისუფალ სივრცეს, ისე
რომუნიტაზთანშენარჩუნებულიიყოსარაუმცი-
რეს840მმ-ისთავისუფალისივრცე.

400– 450

60
0 
მა
ქს

840 მინ

CL

სურათი1104.11.3.1.2(დ)

თავისუფალისივრცეუნიტაზებთან

ბტიპისერთეულებში

თავისუფალისივრცისხელსაბანებთანგადაფარვა

1104.11.3.1.3 საა ბა ზა ნოს მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. თუმოწყო-
ბილია, აბაზანა უნდა შეესაბამებოდეს 1104.11.3.1.3.1
ან1104.11.3.1.3.2ქვეთავებსდასაშხაპენაკვეთურები
უნდაშეესაბამებოდეს1104.11.3.1.3.3ქვეთავს.

1104.11.3.1.3.1 პა რა ლე ლუ რად მი საწ ვდო მი აბა-
ზა ნე ბი. პარალელურად მისაწვდომი აბაზანების
წინდატოვებულუნდაიქნას,არაუმცირეს,1500
მმსიგრძისადა,არაუმცირეს,760მმსიგანისთა-
ვისუფალისივრცე.თავისუფალსივრცეშიდასაშ-
ვებია, განთავსდეს 606-ე ქვეთავის შესაბამისი
ხელსაბანები. აბაზანის საკონტროლო კედელზე,
თავისუფალი სივრცის ბოლოსთან დასაშვებია
1104.11.3.1.1 ქვეთავისშესაბამისი ხელსაბანი,თუ
აბაზანის წინ პარალელური მისაწვდომისთვის
დატოვებულია, არაუმცირეს 1200 მმ სიგრძისა
და, არაუმცირეს, 760 მმ სიგანის თავისუფალი
სივრცე.

1104.11.3.1.3.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი აბა ზა ნე ბი.
აბაზანებთანწინიდანმისაწვდომადდატოვებულ
უნდა იქნას, არაუმცირეს, 1500 მმ სიგრძისადა,
არაუმცირეს,1200მმსიგანისთავისუფალისივ-
რცე. აბაზანის საკონტროლო კედელზე, თავისუ-
ფალისივრცისბოლოსთანდასაშვებიაუნიტაზის
განთავსება.

1104.11.3.1.3.3 საშ ხა პე ნაკ ვე თუ რი. თუ საშხა-
პე ნაკვეთური ერთადერთი სააბაზანო მოწყო-
ბილობაა, საშხაპე ნაკვეთურის ზომები უნდა
იყოს, არაუმცირეს, 900 მმ სიგანისადა, არაუმ-
ცირეს, 900 მმ სიღრმის. საშხაპის საკონტროლო
კედლიდან პერპერნდიკულარულად უნდა დარ-
ჩეს,არაუმცირეს,1200მმსიგრძისთავისუფალი
სივრცე, და საშხაპე ნაკვეთურის ღია მხრიდან
გაზომვისას, არაუმცირეს, 760 მმ თავისუფალი
სივრცე.

გა მო ნაკ ლი სე ბი:

1. დასაშვებია საშხაპე ნაკვეთურები ზომებით
არაუმცირეს760მმსიღრმისდაარაუმცირეს
1200მმსიგანის.

2.კარები,რომლებიცსაშხაპეკაბინისნაწილია,
ნებადართულია,თუსაშხაპეკაბინის მოხსნა
შესაძლებელია,გარემომცველიკედლებისდა
იმიატაკისმოხსნისანშეცვლისგარეშე,რო-
მელზეცისმიმაგრებულია.
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თავისუფალი 
სივრცე შეესაბამება 
1004.11.3.1.1 ქვეთავს

სურათი1004.11.3.1.3.1

პარალელურადმისაწვდომიაბაზანაბტიპისერთეულებში-ვარიანტია,სააბაზანოები
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სურათი1004.11.3.1.3.2

წინიდანმისაწვდომიაბაზანაბტიპისერთეულებში-

ვარიანტია,სააბაზანოები
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უკანა კედელი

სურათი1104.11.3.1.3.3(ა)

გადასაკეთებელიტიპისსაშხაპისნაკვეთურები

ბტიპისერთეულებში

1104.11.3.2 ვა რიან ტი ბ.თითოეულისახეობისერთიმოწ-
ყობილობაუნდაშეესაბამებოდეს1104.11.3.2ქვეთავს.მი-
საწვდომი მოწყობილობები უნდა მდებარეობდეს ერთ
ტუალეტის/სააბაზანოფართობზე ისე,რომ მოწყობილო-
ბებსშორისგასავლელადერთეულისსხვანაწილებსშო-
რისგავლასაჭიროარიყოს.
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სურათი1104.11.3.1.3.3(ბ)

გადასაკეთებელიტიპისსაშხაპისნაკვეთურები

ბტიპისერთეულებშიგამონაკლისი

1104.11.3.2.1 ხელ სა ბა ნი.ხელსაბანებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს1104.11.3.1.1და1104.11.3.2.1.1ქვეთავებს.

1104.11.3.2.1.1 სი მაღ ლე. ხელსაბანის წინა მხარე ია-
ტაკიდან  უნდა მდებარეობდეს, არაუმეტეს, 860 მმ
სიმაღლეზენიჟარისრკალისანკარადისზედაპირის
ყველაზემაღალწერტილამდეგაზომვისას.

86
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მა
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სიგანე

სურათი1104.11.3.2.1

ხელსაბანებიბტიპისერთეულებში-

ვარიანტიბ,სააბაზანოები

1104.11.3.2.2 უნი ტა ზე ბი. უნიტაზებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს1104.11.3.1.2ქვეთავს.

1104.3.2.3 საა ბა ზა ნო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. სააბაზანომოწ-
ყობილობაუნდაწარმოადგენდეს1104.11.3.2.3.1ქვეთა-
ვისშესაბამისაბაზანასან1104.11.3.2.3.2ქვეთავისშე-
საბამისისაშხაპენაკვეთურს.

1104.11.3.2.3.1 აბა ზა ნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. აბაზანის
საკონტროლოკედლიდანპერპენდიკულარულადგა-
ზომვისას დატოვებულ უნდა იქნას, არაუმცირეს,
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1200 მმ სიგრძის, ხოლო აბაზანების ღია მხრიდან
გაზომვისას, არაუმცირეს, 760 მმ თავისუფალი სივ-
რცე.

1104.11.3.2.3.2 საშ ხა პე ნაკ ვე თუ რი. საშხაპე ნაკ-
ვეთურიუნდაშეესაბამებოდეს1104.11.3.1.3.3ქვე-
თავს.
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სურათი1004.11.3.2.3.1

სააბაზანოსთავისუფალისივრცებტიპის

ერთეულებში-ვარიანტიბ,სააბაზანოები

1104.12 სამ ზა რეუ ლოე ბი. სამზარეულოებიუნდაშეესაბა-
მებოდეს1104.12ქვეთავს.

1104.12.1 თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.დატოვებულუნდაიქ-
ნას 1104.12.1 ქვეთავის შესაბამისი თავისუფალი სივ-
რცე.

1104.12.1.1 მი ნი მა ლუ რი თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე.თავი-
სუფალისივრცეყველაერთმანეთისპირისპირმდგომ
კარადას,ზედაპირს,მოწყობილობასანკედელსშო-
რისსამზარეულოსსამუშაოსივრცეებისსაზღვრებში
უნდაიყოს,არაუმცირეს,1000მმ.

1104.12.1.2 U-ფორ მის სამ ზა რეუ ლოე ბი. სამზარეუ-
ლოებში, სადაც სამ თანმიმდევრულ მხარეს მდება-
რეობს სამუშაო ზედაპირები, მოწყობილობები ან
კარადები, ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირედ გან-
თავსებულ კარადას, ზედაპირს, მოწყობილობას ან
კედელს შორის სამზარეულოს სამუშაო ფართობის
საზღვრებშიუნდაიყოს,არაუმცირეს,1500მმთავი-
სუფალისივრცე.

გა მო ნაკ ლი სი: 1104.12.1.1ქვეთავისშესაბამისიU-ფორ-
მისსამზარეულოებიკუნძულით.

1000 მინ

მაცივარი

მაცივარი

ჭურჭლის
სარეცხი

(ა)

1000 მინ

(ბ)

სურათი1104.12.1.1

მინიმალურითავისუფალისივრცებტიპისერთეულებში



158

თავი 11. საც ხოვ რე ბე ლი ერ თეუ ლე ბი და სა ძი ნე ბე ლი ერ თეუ ლე ბი

1500 მინ

10
00

  მ
ინ

10
00

  მ
ინ

1000 მინ 1000 მმ

10
00

  მ
მ

მაცივარი

ჭურჭლის
სარეცხი

სურათი1104.12.1.2(ა)

U-ფორმისსამზარეულოებისთავისუფალისივრცებტიპისერთეულებში

სურათი1104.12.1.2(ბ)

U-ფორმისსამზარეულოებისთავისუფალისივრცებტიპისერთეულებში-გამონაკლისი
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1104.12.2 ია ტა კის თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე. მოწყობილო-
ბებთან მდებარე იატაკის თავისუფალი სივრცე უნდა
შეესაბამებოდეს1104.12.2და1104.1.1ქვეთავებს.

1104.12.2.1 ნი ჟა რა. ნიჟარასთან პარალელურად მი-
საწვდომად უნდა მდებარეობდეს იატაკის თავისუ-
ფალისივრცე.იატაკისთავისუფალისივრცენიჟარის
ცენტრშიუნდამდებარეობდეს.

გა მო ნაკ ლი სი:ნიჟარაწინიდანმისაწვდომითუნ-
დაშეესაბამებოდეს1103.12.4.1ქვეთავს.

1104.12.2.2 ჭურ ჭლის სა რეც ხი.ჭურჭლისსარეცხმან-
ქანასთან პარალელურად ან წინიდან მისაწვდომად
დატოვებულუნდაიქნასიატაკისთავისუფალისივ-
რცე. ღია პოზიციაში მდებარე ჭურჭლის სარეცხის
კარმადაბრკოლებაარუნდაშეუქმნასჭურჭლისსა-
რეცხისთვისგანკუთვნილთავისუფალსივრცეს.

1104.12.2.3 საჭ მლის მო სამ ზა დე ბე ლი ზე და პი რი. საჭ-
მლისმოსამზადებელიზედაპირიუნდაშეესაბამებო-
დეს1104.12.2.3ქვეთავს.

1104.12.2.3.1 მი საწ ვდო მი. საჭმლის მოსამზადე-
ბელ ზედაპირთან პარალელურად ან წინიდან
მისაწვდომად დატოვებულ უნდა იქნას იატაკის
თავისუფალისივრცე.

1104.12.2.3.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი. სადაც იატა-
კისთავისუფალისივრცემდებარეობსწინამხა-
რეს,უზრუნველყოფილიუნდაიყოს306-ექვეთა-
ვისშესაბამისიმუხლისდაფეხისფალანგისთვის
საჭიროთავისუფალისივრცე.ქურისანსაჭმლის
მოსამზადებელი ზედაპირის ქვედა ნაწილი უნ-
დაიყოსიზოლირებულიანსხვაგვარადდაცული,
რათა არ გამოიწვიოსდაწვა, ფხაჭვნა ან ელექ-
ტროშოკი.

1104.12.2.3.3.3 პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი.სადაც
იატაკისთავისუფალი სივრცე,რომელსაც პარა-
ლელური მისაწვდომი აქვს, მოწყობილობების
ცენტრშიუნდამდებარეობდეს.

1104.12.2.4 ღუ მე ლი. ღუმელთან პარალელურად ან
წინიდანმისაწვდომადდატოვებულუნდაიქნასია-
ტაკისთავისუფალისივრცე.ღიაპოზიციაშიმდებარ
ღუმელისკარმადაბრკოლებაარუნდაშეუქმნასღუ-
მელისთვისგანკუთვნილთავისუფალსივრცეს.

1104.12.2.5 მა ცი ვა რი/სა ყი ნუ ლე. მაცივარი/საყინულე
უნდაშეესაბამებოდეს1104.12.2.5ქვეთავს.

1104.12.2.5.1 მი საწ ვდო მი უნდა არსებობდეს ია-
ტაკისთავისუფალისივრცეპარალელურიანწი-
ნიდანმისაწვდომად.

1104.12.2.5.2 წი ნი დან მი საწ ვდო მი. სადაც იატა-
კისთავისუფალისივრცესწინამხარესაქვსმი-
საწვდომი,იატაკისთავისუფალისივრცისშუახა-
ზი დაბალანსებული უნდა იყოს მოწყობილობე-
ბისშუახაზიდანარაუმეტეს380მმ-ზე.

1104.12.2.5.3  პა რა ლე ლუ რი მი საწ ვდო მი. სადაც ია-
ტაკისთავისუფალისივრცესპარალელურიმხრიდან

აქვს მისაწვდომი,  იატაკის თავისუფალი სივრცის
შუახაზი დაბალანსებული უნდა იყოს მოწყობილო-
ბებისშუახაზიდანარაუმეტეს600მმ-ზე.

1104.12.2.6 ნაგ ვის ურნა/სატკეპნი. ნაგვის ურნასთან/
სატკეპნთანპარალელურადანწინიდანმისაწვდომად
დატოვებულუნდაიქნასიატაკისთავისუფალისივრცე.

ქვე თა ვი 1105 
გ ტი პის (მი საწ ვდო მი) ერ თეუ ლე ბი

1105.1 ზო გა დიგტიპის(მისაწვდომი)საცხოვრებელიერ-
თეულებიუნდაშეესაბამებოდეს1105ქვეთავს.

1105.2 ერ თეულ ში შე სას ვლე ლი. ერთეულის სულ მცირე
ერთიშესასვლელიმაინცუნდამდებარეობდეს1105.5ქვე-
თავისშესაბამისმიმოსვლისბილიკებზე,ქუჩიდანანტრო-
ტუარიდან,საცხოვრებელერთეულთანმისასვლელიგზი-
დანანავტოფარეხიდან.

1105.3 დაკავშირებული სივრცეები. მიმოსვლის ბილიკი
უნდა უკავშირდებოდეს ერთეულის შესასვლელს 1105.2
ქვეთავისშესაბამისადდა1105.4ქვეთავითგანსაზღვრუ-
ლისივრცეებით.

1105.4 ში გა სივ რცეე ბი.შესასვლელიდონეშეიძლებამოი-
ცავდეს1105.6ქვეთავისშესაბამისტუალეტსანსააბაზა-
ნოსდაერთსაცხოვრებელერთეულსარაუმცირეს6,5მ2

ფართობით.სადაცსაჭმლისმოსამზადებელისივრცემდე-
ბარეობს შესასვლელ დონეზე, ის უნდა შეესაბამებოდეს
1105.7ქვეთავს.

გამონაკლისი: არარისაუცილებელი,11,0მ
2
-ზენაკლე-

ბისაცხოვრებელისივრცისმქონეტუალეტიდააბაზანა
შესასვლელისდონეზემდებარეობდეს.

1105.5 მიმოსვლის ბილიკი. მიმოსვლის ბილიკები უნდა
შეესაბამებოდეს1105.5ქვეთავს.

1105.5.1 შემადგენელი ნაწილები. მიმოსვლის ბილიკე-
ბიუნდამოიცავდესერთანერთზემეტშემდეგელე-
მენტებს:სავალზედაპირებსდახრილობითარაუმეტეს
1:20, კარებსდაგზა-კარებს, პანდუსებს,407ქვეთავის
შესაბამისლიფტებსადაეტლისბაქან-ლიფტებს.

1105.5.2სავალი ზედაპირები.არაუმეტეს,1:20დაქანე-
ბისმქონესავალიზედაპირებიუნდაშეესაბამებოდეს
303ქვეთავს.

1105.5.2.1 თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე. მიმოსვლის ბილიკე-
ბისთავისუფალისიგანეუნდაიყოარაუმცირეს900
მმ.

1105.5.3 კარები და გზა-კარები. კარებიდაგზა-კარები
უნდაშეესაბამებოდეს1105.5.3ქვეთავს.

1105.5.3.1თა ვი სუ ფა ლი სი გა ნე.გზა-კარებისთავისუ-
ფალიღიობი,არაუმცირეს,820მმუნდაიყოს.კარე-
ბისთავისუფალიღიობიუნდაგაიზომოსკარისწინა
მხარესადაგასაჩერებელსშორის,როდესაცკარი90
გრადუსითღიაა.

1105.5.3.2 ზღუ რბლი. ზღურბლებიუნდაშეესაბამე-
ბოდეს303-ექვეთავს.
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გამონაკლისი:  გარე მიმართულებით გაღებადი
კარებისზღურბლებიდასაშვებია იყოს, არაუმე-
ტეს,20მმსიმაღლის,თუისინიქვედადონესუს-
წორდება,არაუმეტეს,1:2ქანობით.

1105.5.4 პან დუ სე ბი.პანდუსებიუნდაშეესაბამებოდეს
400-ექვეთავს.

გამონაკლისი: სახელურები, შუალედური ბაქნები
დაკიდისდამცავებიარარისსავალდებულო,სადაც
პანდუსისთარაზულ250მმმანძილზეამაღლებაარ
აღემატება13მმ-ს.

1105.5.4.1 თავისუფალი სიგანე. სავალი ზედაპირე-
ბისთავისუფალისიგანეუნდაშეესაბამებოდეს403.5
ქვეთავს.

1105.6 ტუალეტი ან სააბაზანო. სულ მცირე ერთი ტუა-
ლეტი და აბაზანა 1105.4 ქვეთავის შესაბამისად უნდა
მოიცავდესუნიტაზსდახელსაბანს.ჩასამაგრებელიბუდე
სამომავლოდ მოსაწყობად ხელმოსაჭიდი ძელებისათვის
უნდამოეწყოსუნიტაზთან.თავისუფალისივრცეუნიტა-
ზებთანუნდაშეესაბამებოდეს1104.11.3.1.2ქვეთავს.

1105.7 საჭმლის მოსამზადებელი ფართობი. საჭმლის მო-
სამზადებელი ფართობი უნდა მოიცავდეს ნიჟარას, საჭ-
მლის მოსამზადებელ მოწყობილობებს და მაცივარს.
ყველა ერთმანეთის მოპირდაპირედ განთავსებულ კარა-
დას, ზედაპირს, მოწყობილობას ან კედელს შორის, სამ-
ზარეულოს სამუშაოფართობის საზღვრებში უნდა იყოს,
არაუმცირეს,1500მმთავისუფალისივრცე.

გამონაკლისი: სივრცეები, რომლებშიც არ არის საჭ-
მლისმოსამზადებელიანჩვეულებრივიქურები,ნება-
დართულიაარსებობდესარაუმცირეს900მმ-ისთავი-
სუფალისივრცე.

1105.8 განათების სამართავები და დენსართები. 
დენსართებიდაგანათებისსამართავებიუნდამდებარეობ-
დეს იატაკიდან არაუმცირეს 380 მმ-ზე და არაუმეტეს
1200მმ-ზე.

გამონაკლისი: ქვემოთჩამოთვლილიარარისსავალ-
დებულო,რომშეესაბამებოდეს1105.8ქვეთავს:

1. ერთიმისაერთებლისმქონედენსართები.

2.ჭერის ვენტილატორის და ჭერის განათებების სა-
მართავიმოწყობილობა.

3.იატაკისდენსართები.

4.ზედაპირებისზემოთმდებარეგანათებისსამართა-
ვებიდადენსართები.

ქვეთავი 1106  
ერთეულები საკომუნიკაციო საშუალებებით 

1106.1 ზოგადი. ერთეულები,რომელთაცმოეთხოვებასა-
კომუნიკაციოსაშუალებები,უნდაშეესაბამებოდეს1106-ე
ქვეთავს.

1106.2 ერთეულის კვამლაღმომჩენი. სადაც მოწყობილია,

ერთეულის კვამლაღმომჩენი უნდა მოიცავდეს ხმოვა-
ნი შეტყობინების მექანიზმს, რომელიც შესაბამისობაშია
106.2.2ქვეთავშიმითითებულNFPA72-თან.

1106.3 შენობის სახანძრო განგაშის სისტემა.თუშენობაში
მოწყობილიასახანძროგანგაშისსისტემა,სისტემისგაყვა-
ნილობაუნდაგაგრძელდესერთეულისსაზღვრებშიმდე-
ბარეკვამლაღმომჩენსისტემამდე.

1106,5 ხილვადი შეტყობინების მოწყობილობები. ვიზუა-
ლურიშეტყობინებისმოწყობილობები,როდესაცგანთავ-
სებულია ერთეულის საზღვრებში, როგორც ერთეულის
კვამლისაღმომჩენისისტემისანშენობისსახანძროგანგა-
შისსისტემისნაწილი,უნდაშეესაბამებოდეს1106,5ქვე-
თავს.

1106,5.1 მოწყობილობები. ვიზუალური შეტყობინების
მოწყობილობებიუნდაშეესაბამებოდეს702-ექვეთავს.

1106,5.2 გააქტიურება.ყველავიზუალურიშეტყობინე-
ბის მოწყობილობა, რომელიც ერთეულის საზღვრებში
მდებარეობს კვამლის აღმოჩენის შეტყობინებისთვის
უნდაგააქტიურდესკვამლისაღმოჩენისთანავე.ყველა
ვიზუალური შეტყობინების მოწყობილობა, რომელიც
ერთეულის საზღვრებში მდებარეობს შენობის სახან-
ძროგანგაშისშეტყობინებისათვის,უნდაგააქტიურდეს
შენობისსახანძროგანგაშისგააქტიურებისთანავეშე-
ნობისიმნაწილში,სადაცერთეულიმდებარეობს.

1106,5.3 ურთიერთკავშირი.ერთიდაიგივევიზუალუ-
რი შეტყობინების მოწყობილობა დასაშვებია, გადას-
ცემდეს ერთეულში კვამლის აღმოჩენისა და შენობის
სახანძროგანგაშისგააქტიურებისშესახებშეტყობინე-
ბებს.

1106,5.4 აკრძალული გამოყენება.ვიზუალურიშეტყო-
ბინებისმოწყობილობები,რომლებიცკვამლისაღმოჩე-
ნისანშენობისსახანძროგანგაშისგააქტიურებისშე-
სახებიძლევაშეტყობინებას,არუნდაიქნასგამოყენე-
ბულირაიმესხვადანიშნულებითერთეულისშიგნით.

1106.5 ერთეულის მთავარი შესასვლელი.ერთეულისმთა-
ვარშესასვლელთანუნდამდებარეობდეს1106.5ქვეთავის
შესაბამისისაკომუნიკაციოსაშუალებები.

1106.5.1 შეტყობინება. უნდა განთავსდეს კაბელიანი
ელექტროზარი.ღილაკიანჩამრთველიუნდაგანთავ-
სდეს ერთეულის მთავარი შესასვლელის იმ მხარეს,
რომელიც საზოგადოებისთვის მისაწვდომია. ღილა-
კისანჩამრთველისგააქტიურებისასერთეულშიუნდა
გაისმასზარისხმა.იმსაძინებელერთეულებში,სადაც
ხილვადიელექტროზარისსიგნალებია,საჭიროაარსე-
ბობდესსამართავებისიგნალისდეაქტივაციისთვის.

1106.5.2 ამოცნობა. უნდა არსებობდეს მოწყობილობა,
რომლითაცშესაძლებელიიქნებამომსვლელისვიზუა-
ლურადამოცნობაკარისგაღებისგარეშე.საჭვრეტები,
ასეთისარსებობისშემთხვევაში,ხედვის,არაუმცირეს,
180გრადუსიანდიაპაზონსუნდაუზრუნველყოფდეს.
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1106.6 ადგილი, შენობა ან სართულზე შესასვლელი.სადაც
მდებარეობსსისტემა,რომელიცმომსვლელსადაერთეულ-
შიმყოფსშორისხმოვანიკომუნიკაციისშესაძლებლობას
იძლევაარაერთეულისშესასვლელკართან,არამედსხვა-
გან,სისტემაუნდაშეესაბამებოდეს1106.6ქვეთავს.

1106.6.1 საზოგადო ან საერთო - ურთიერთკავშირის 
გამოყენება.საზოგადოანსაერთო-ურთიერთკავშირის
სისტემის გამოყენება უნდა მოიცავდეს ხმის უზრუნ-
ველყოფისუნარსდაTTYკომუნიკაციისშესაძლებლო-
ბას.

1106.6.2 ერთეულის ურთიერთკავშირი.ერთეულისურ-
თიერთკავშირის სისტემაში შედის ტელეფონის ჯეკი,
რომელიცუზრუნველყოფსხმასდაTTYკომუნიკაციის

თავსებადობასსაზოგადოანსაერთო-ურთერითკავში-
რისსისტემასთან.

1106.7 დახურულწრედიანი საკომუნიკაციო სისტემები.
სადაცდახურულწრედიანისაკომუნიკაციოსისტემაა,სა-
ზოგადო ან საერთო - ურთიერთკავშირის სისტემა უნდა
შეესაბამებოდეს1106.6.1ქვეთავსდაერთეულისურთიერ-
თკავშირისსისტემაისეთერთეულებში,სადაცაუცილებე-
ლიამისაწვდომისაკომუნიკაციოსაშუალებები,უნდაშეე-
საბამებოდეს1106.6.2ქვეთავს.
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