
დანართი N 1 სკოლამდელი ინფრასტრუქტურისა და ობიექტის ინვენტარიზაციის კითხვარის
შევსებისათვის

ცხრილი N 1: შენობისა და მისი ინფრასტრუქტურის საფრთხისადმი მოწყვლადობის დონეები

N შენობის ნაწილის ან
ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური მდგომარეობის
კლასიფიკაცია
(კონსტრუქციის,
მოპირკეთების)
ნაწილებიდან: III დ ა IV

დაახლოები
თი
პროცენტულ
ი ცვეთა

[ % ]

შეფასების კრიტერიუმი შეფასების
ას
მიღებულ
ი ქულები

საფრთხის
ადმი
მოწყვლა
დობის
დონე

1 კარგი 0-10 შენობის ან ინფრასტრუქტურის ელემენტი კარგადაა შენახული,
დაზიანებები და ცვეთა არ ფიქსირდება.

0 დაბალი

2 საშუალო 11-25 შენობის ან ინფრასტრუქტურის ელემენტზე არ ვლინდება
მნიშვნელოვანი ცვეთის ნიშნები. შეიძლება იყოს უმნიშვნელო
დაზიანებები რომლებიც ექსპლუატაციიდან გამომდინარეობენ -
განსაკუთრებით მექანიკური. შენობის ან ინფრასტრუქტურის
ნაწილი ესთეტიკურ კონსერვაციას საჭიროებს.

1 საშუალო

3 არადამაკმაყოფილებელი 26-55 შენობის ან ინფრასტრუქტურის ელემენტი კარგადაა შენახული.
მიზანშეწონილია მიმდინარე რემონტი რომელიც მოიცავს მცირე
შეკეთებებს, დამატებებს, კონსერვაციას და შეღებვას.

2 მაღალი

4 ცუდი 56-70 შენობაში ან ინფრასტრუქტურის ელემენტებზე აღინიშნება
მნიშვნელოვანი დაზიანებები და ზიანი. ჩაშენებული მასალების
თვისებები და მახასიათებლები ამცირებს დაწესებულების
ფუნქციონირების უსაფრთხოებას. კაპიტალური რემონტი
აუცილებელია. სასურველია, დეფექტებისა და დაზიანებების
აღმოფხვრის გარდა, ობიექტის ხემლძმღვანელის გაეწიოს
ტექნიკური შეფასების (ექსპერტიზის) ჩატარების რეკომენდაცია.

3 ძალიან
მაღალი



5 კრიტიკული 70-ზე მეტი შენობა და მისი ინფრასტრუქტურა საფრთხეს უქმნის
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. საჭიროა შეჩერდეს ობიექტის
ფუნქციონირება, რისი აღდგენაც შესაძლებელი იქნება ახალი
შენობის მშენებლობის შემდეგ ან ყოვლისმომცველი კაპიტალური
რემონტის შემდეგ, რომელიც დააკმაყოფილებს მშენებლობის,
მონტაჟის და ინსტალაციის უსაფრთხოების ყველა კრიტერიუმს
და რაც მთავარია დააკმაყოფილებს ადამიანთა უსაფრთხოების
მოთხოვნებს. სასურველია, დეფექტებისა და დაზიანებების
აღმოფხვრის გარდა, ობიექტის ხემლძმღვანელის გაეწიოს
ტექნიკური შეფასების (ექსპერტიზის) ჩატარების რეკომენდაცია.

4 კრიტიკუ
ლი

ცხრილი N 2: შენობის ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყვლადობის დონეები

N შენობის
ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოების
კლასიფიკაცია – ნაწილი V

შეფასების კრიტერიუმი შეფასების
ას
მიღებულ
ი ქულები

შენობის
ხანძარსაწ
ინააღმდე
გო
მოწყვლა
დობის
დონე

1 კარგი შენობა-ნაგებობების ძირითადი ელემენტები, მზიდი კედლები, აგურის ან
ბეტონისგანაა აგებული ხოლო გადახურვა დამზადებულია ლითონის
ფურცლებით ან კრამიტით. შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქცია არ
შეიცავს ხის ელემენტებს, იგი აგებულია არაალებადი ან რთულადაალებადი
მასალებისგან. გაზის ინსტალაცია, თუ იგი არსებობს - არის სერტიფიცირებული
ჰერმეტულობის კუთხით და მიმდინარე რეჟიმში რემონტდება.
ელექტროგაყვანილობის სისტემა დაუზიანებელია, რეგულარულად რემონტდება
და შეესაბამება უსაფრთხო ექსპლუატაციის პირობებს, რასაც ადასტურებს
სპეციალისტი-ელექტრიკოსის მიერ დამოწმებული ტექნიკური კვლევის

0 დაბალი



სერტიფიკატი. თუ გაზის ბალონი გამოიყენება, ბალონს გავლილი აქვს
ტექნიკური შემოწმება. ობიექტს აქვს ცეცხლმაქრები და სხვა ხელის
ცეცხლსაქრობი საშუალებები. ცეცხლმაქრებს გავლილი აქვთ შემოწმება
გამართულობის თვალსაზრისით. თუ შენობაში არის აალებადი მასალები, ისინი
არ ინახება დერეფანში და კიბეებზე და არ ხერგავენ საევაკუაციო გასასვლელებს.
შენობის გათბობა ხდენა ცენტრალურ გათბობის სისტემის მეშვეობით.
დაწესებულებაში არის ხანძარსაწინაააღდეგო ინსტრუქცია, ასევე
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები და ჰიდრანტების ქსელი.

2 საშუალო შენობა-ნაგებობების ძირითადი ელემენტები, მზიდი კედლები, აგურის ან
ბეტონისგანაა აგებული ხოლო გადახურვა დამზადებულია ლითონის
ფურცლებით ან კრამიტით. შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქცია არ
შეიცავს ხის ელემენტებს, იგი აგებულია არაალებადი ან რთულადაალებადი
მასალებისგან. გაზის ინსტალაცია, თუ იგი არსებობს - არის სერტიფიცირებული
ჰერმეტულობის კუთხით და მიმდინარე რეჟიმში რემონტდება. ელექტრული
სისტემა დაუზიანებელია, რეგულარულად რემონტდება და შეესაბამება
უსაფრთხო ექსპლუატაციის პირობებს, რასაც ადასტურებს სპეციალისტი-
ელექტრიკოსის მიერ დამოწმებული ტექნიკური კვლევის სერტიფიკატი. თუ
გაზის ბალონი გამოიყენება, ბალონს გავლილი აქვს ტექნიკური შემოწმება.
ობიექტს აქვს ცეცხლმაქრები და სხვა ხელის ცეცხლსაქრობი ინსტრუმენტები.
ცეცხლმაქრებს გავლილი აქვთ შემოწმება გამართულობის თვალსაზრისით. თუ
შენობაში არის აალებადი მასალები, ისინი არ ინახება დერეფანში და კიბეებზე და
არ ხერგავენ საევაკუაციო გასასვლელებს. შენობის გათბობა ეფუძნება
ცენტრალურ გათბობის სისტემას. დაწესებულებაში არ არის
ხანძარსაწინაააღდეგო ინსტრუქცია, არც ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
და ჰიდრანტების ქსელი, მაგრამ ხანძრის საფრთხის საშიშროების დონე
უმნიშვნელოა.

1 საშუალო

3 არადამაკმაყოფილებელი შენობა-ნაგებობის არსებითი ელემენტები, მზიდი კედლები, ხის მასალისგანაა
აგებული. შენობის სახურავი ხისაა და დაფარულია ტოლით ან აზბესტით. შენობა
არ არის აღჭურვილი მეხამრიდების სისტემით. შენობის გათბობა ხორციელდება

2 მაღალი



თავისუფალი სისტემით ან ღუმელის მეშვეობით. გაზის გაყვანილობა - თუ ასეთი
არსებობს - არის სერტიფიცირებული ჰერმეტულობის თვალსაზრისით და
რემონტდება მიმდინარე რეჟიმში. ელექტრულ გაყვანილობას არ აქვს დაზიანება,
რეგულარულად რემონტდება და შეესაბამება უსაფრთხო ექსპლუატაციის
პირობებს, რასაც ადასტურებს სპეციალისტი-ელექტრიკოსის მიერ დამოწმებული
ტექნიკური კვლევის სერტიფიკატი. თუ გაზის ბალონი გამოიყენება, ბალონს
გავლილი აქვს ტექნიკური შემოწმება. თუ შენობა აღჭურვილია აალებადი
მასალებით, ისინი არ ინახება დერეფანში და კიბეებზე და არ ხერგავენ
საევაკუაციო გასასვლელებს. დაწესებულებაში არ არის ხანძარსაწინაააღდეგო
ინსტრუქცია, არც ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები და ჰიდრანტების
ქსელი. დაწესებულებაში არ არის ცეცხლმაქრები და სხვა ცეცხლის საქრობი
ინსტრუმენტები. სასურველია, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა,
მფლობელს/მმართველს გაეწიოს რეკომენდაცია დაუყოვნებლივ ჩაატაროს
ღონისძიებები, რომლებიც შეამცირებენ ხანძრის რისკს.

4 ცუდი შენობა-ნაგებობების არსებითი ელემენტები, კედლები ხისაა. შენობის სახურავი
ხისაა ან ტოლითაა დაფარული. გარდა ამისა, ობიექტი არ არის დაცული
მეხამრიდების სისტემით. შენობის გათბობა ხორციელდება შეშის ღუმელების
მეშვეობით. გაზის გაყვანილობა - თუ ასეთი არსებობს - არის სერტიფიცირებული
ჰერმეტულობის თვალსაზრისით და რემონტდება მიმდინარე რეჟიმში. თუკი
ელექტროგაყვანილობას გააჩნია დაზიანებები, იგი შეიძლება შეკეთდეს და ამით
შესრულდეს უსაფრთხო ექსპლუატაციის პირობები რაც უნდა დადასტურდეს
სპეციალისტი ელექტრიკოსის მიერ დამოწმებული სერტიფიკატით. თუ გაზის
ბალონი გამოიყენება, ბალონს გავლილი აქვს მიმდინარე ტექნიკური შემოწმება.
თუ შენობა აღჭურვილია აალებადი მასალებით, ისინი არ ინახება დერეფანში და
კიბეებზე და არ ხერგავენ საევაკუაციო გასასვლელებს. დაწესებულებაში არ არის
ხანძარსაწინაააღდეგო ინსტრუქცია და არც ხანძარსაწინააღმდეგო
მოწყობილობები. დაწესებულებაში არ არის ცეცხლმაქრები და სხვა ცეცხლის
საქრობი ინსტრუმენტები, ასევე არ არის ჰიდრანტების ქსელი. აუცილებელია
სასწრაფო მოქმედებების ჩატარება რათა ხანძრის რისკი შემცირდეს მისაღებ
დონემდე. სასურველია, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა, მფლობელს/მმართველს

3 ძალიან
მაღალი



უნდა მიეთითოს რომ შენობისთვის მოამზადოს დასკვნა ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების შესახებ.

5 კრიტიკული შენობის ძირითადი ელემენტები, მზიდი კედლები ხისაა. შენობის სახურავი ხისაა
ან ტოლითაა დაფარული და გარდა ამისა, ობიექტი არ არის დაცული
მეხამრიდების სისტემით. გაზის გაყვანილობა - თუ ასეთი არსებობს - არ არის
სერტიფიცირებული ჰერმეტულობის თვალსაზრისით და არ რემონტდება
მიმდინარე რეჟიმში. ელექტროგაყვანილობის სისტემას გააჩნია დაზიანებები, იგი
არ რემონტდება მიმდინარე რეჟიმში და მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციის
პირობები არ არის დამოწმებული სპეციალისტი ელექტრიკოსის მიერ. თუ გაზის
ბალონი გამოიყენება, მას არ აქვს გავლილი ტექნიკური შემოწმება, აქვს ხილული
დაზიანებები ან არ რემონტდება მიმდინარე რეჟიმში. დაწესებულებაში არ არის
ცეცხლმაქრი. დაწესებულებაში არ არის ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია,
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები და ჰიდრანტების ქსელი. შენობის
გათბობა ხორციელდება შეშის ღუმელების მეშვეობით. შენობა და მისი
აღჭურვილობა ცეცხლის გაჩენის შემთხვევაში მოწყვლადია ხანძრის
გავრცელების მიმართ. ცეცხლის გაჩენის, მისი გავრცელებისა და მოსალოდნელი
შედეგების რისკი იმდენად დიდია, რომ ის საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას და ამავე დროს, კრიტიკულ დონეზეა იმ ადამიანებთან
მიმართებაში რომლებიც შენობაში იმყოფებიან. რამდენადაც შენობა მისი
კონსტრუქციიდან გამომდინარე გამოუსადეგარია შემდგომი გამოყენებისათვის,
საჭიროა აიკრძალოს ადამიანების ყოფნა შენობაში, სანამ ხანძრის რისკი არ
შემცირდება ყოვლისმომცველი ზომების გატარების გზით და არ გაიზრდება
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დონე. სასურველია, ხარვეზების
აღმოფხვრის გარდა, მფლობელს/მმართველს მიეთითოს ხანძარსაწინააღმდეგო
ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობის შესახებ.

4 კრიტიკუ
ლი



ცხრილი N 3: შენობის მოწყვლადობის დონეები უსაფრთხო ევაკუაციასთან მიმართებაში

N ევაკუაციის პირობებისა და
ორგანიზაციის
კლასიფიკაცია

შეფასების კრიტერიუმი შეფასების
ას
მიღებულ
ი ქულები

ევაკუაციის
ორგანიზაცი
იდან და
პირობებიდა
ნ
გამომდინარ
ე
საფრთხეები
ს მიმართ
მოწყვლადო
ბის დონე

1 კარგი ევაკუაციის მარშრუტების გავლადობა კიბის უჯრედებზე და დერეფნებში
თავისუფალია და არ იმსახურებს რაიმე შენიშვნებს. ყველა კარი რომელიც
საევაკუაცო გასასვლელს წარმოადგენს, გარე მიმართულებით იღება - შენობიდან
ევაკუაციის მიმართულების თანახმად. შენობიდან გასასვლელები მონიშნულია.
შენობას აქვს ევაკუაციის გეგმები ან ესკიზები. პერსონალი მომზადებულია
უეცრად წარმოშობილი საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციების
შემთხვევებისათვის. ყოველწლიურად, წელიწადში ერთხელ, თანამშრომლები
მონაწილეობას იღებენ პრაქტიკულ წვრთნებში (სიმულაციაში) შენობიდან
ევაკუაციის თემაზე და სწავლობენ ქცევის წესებს, გამომდინარე პოტენციური
საფრთხის ტიპიდან და მასშტაბებიდან. შენობის მფლობელს და/ან მენეჯერს
გათვითცნობიერებული აქვს ბუნებრივი საფრთხეების რისკები და ის
მომზადებულია საგანგებო სიტუაციის დროს მოქმედებისთვის. შენობის
მფლობელი და/ან მენეჯერი რეგულარულად მონაწილეობენ და
ზედამხედველობას უწევენ შენობიდან ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნების
(სიმულაციების) მიმდინარეობას.

0 დაბალი



2 საშუალო ევაკუაციის მარშრუტების გავლადობა კიბის უჯრედებზე და და დერეფნებში
თავისუფალია და არ იმსახურებს რაიმე შენიშვნებს. ყველა კარი რომელიც
საევაკუაცო გასასვლელს წარმოადგენს, გარე მიმართულებით იღება - შენობიდან
ევაკუაციის მიმართულების თანახმად. შენობას აქვს ევაკუაციის გეგმები ან
ესკიზები. პერსონალი მომზადებულია უეცრად წარმოშობილი საფრთხეებისა
და საგანგებო სიტუაციების შემთხვევებისათვის. აგრეთვე, ყოველწლიურად,
წელიწადში ერთხელ, თანამშრომლები მონაწილეობას იღებენ პრაქტიკულ
წვრთნებში (სიმულაციაში) შენობიდან ევაკუაციის თემაზე.
შენობის მფლობელს და/ან მენეჯერს გათვითცნობიერებული აქვს ბუნებრივი
საფრთხეების რისკები და გარდა ამისა, მას გავლილი აქვს მომზადება საგანგებო
სიტუაციის დროს ქცევის წესების შესახებ. შენობის მფლობელი და/ან მენეჯერი
რეგულარულად მონაწილეობენ და ზედამხედველობას უწევენ შენობიდან
ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნების (სიმულაციების) მიმდინარეობას.
შენობიდან გასასვლელები მონიშნული არ არის თუმცა ევაკუაციის
ორგანიზებიდან და პირობებიდან მომდინარე საფრთხის რისკი მისაღებ
დონეზეა.

1 საშუალო

3 არადამაკმაყოფილებელი ევაკუაციის მარშრუტების გავლადობა კიბის უჯრედებზე და და დერეფნებში
თავისუფალია და არ იმსახურებს რაიმე შენიშვნებს. ყველა კარი რომელიც
საევაკუაცო გასასვლელს წარმოადგენს, გარე მიმართულებით იღება - შენობიდან
ევაკუაციის მიმართულების თანახმად. შენობას აქვს ევაკუაციის გეგმები ან
ესკიზები. პერსონალი არაა მომზადებული საგანგებო სიტუაციის დროს ქცევის
წესების შესახებ და არ მონაწილეობს პრაქტიკულ წვრთნებში (სიმულაციაში)
შენობიდან ევაკუაციის თემაზე. შენობის მფლობელს და/ან მენეჯერს
გაცნობიერებული არ აქვს ბუნებრივი საფრთხეების რისკები და გარდა ამისა ის
არაა მომზადებული საგანგებო სიტუაციის დროს ქცევის წესების შესახებ.
შენობის მფლობელი და/ან მენეჯერი არ მონაწილეობენ შენობიდან ევაკუაციის
პრაქტიკული წვრთნების (სიმულაციების) ზედამხედველობაში. შენობიდან
გასასვლელები მონიშნული არ არის.

2 მაღალი



სასურველია, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა, მფლობელს/მმართველს
მიეთითოს დაუყოვნებლივ გაატაროს ღონისძიებები, რომლებიც ევაკუაციის
ორგანიზებასთან დაკავშირებულ რისკებს მინიმუმამდე შეამცირებენ.

4 ცუდი ევაკუაციის მარშრუტების გავლადობა კიბის უჯრედებზე და დერეფანში
საგანგაშოა. ევაკუაციის ორგანიზება შეიძლება გაძნელებული იყოს მისი ყველა
მონაწილისთვის. მიუხედავად ამისა, მითითებული ნაკლოვანებები არ არის
რთულად აღმოსაფხვრელი და მათი გამოსწორება შენობის პერსონალს ადვილად
შეუძლია. საევაკუაცო კარები გარე მიმართულებით იღება - შენობიდან
ევაკუაციის მიმართულების თანახმად. შენობას არ აქვს ევაკუაციის გეგმები ან
ესკიზები. პერსონალი არაა მომზადებული უეცრად წარმოშობილი
საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციების შემთხვევებისათვის და არ
მონაწილეობს პრაქტიკულ წვრთნებში (სიმულაციაში) შენობიდან ევაკუაციის
თემაზე. შენობის მფლობელს და/ან მენეჯერს გათვითცნობიერებული არ აქვს
ბუნებრივი საფრთხეების რისკები და გარდა ამისა, ის არაა მომზადებული
საგანგებო სიტუაციის დროს ქცევის წესების შესახებ. შენობის მფლობელი და/ან
მენეჯერი არ მონაწილეობენ შენობიდან ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნების
(სიმულაციების) ზედამხედველობაში. შენობიდან გასასვლელები მონიშნული
არ არის. აუცილებელია დაუყოვნებლივი ღონისძიებების ჩატარება, რომლებიც
ევაკუაციის ორგანიზებასთან და პირობებთან დაკავშირებულ რისკებს მისაღებ
დონემდე შეამცირებენ. სასურველია, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა,
მფლობელს/მმართველს მიეთითოს მოამზადოს დასკვნა შენობიდან უსაფრთხო
ევაკუაციის პირობების შესრულებასთან და მის ორგანიზებასთან
დაკავშირებული რისკების შეფასების კუთხით.

3 ძალიან
მაღალი

5 კრიტიკული ევაკუაციის მარშრუტები კიბის უჯრედებსა და დერეფნებში ჩაკეტილია,
ადამიანების ევაკუაცია გართულებულია და ძლიერ საგანგაშოა. საევაკუაცო
კარები გარე მიმართულებით არ იღება - შენობიდან ევაკუაციის მიმართულების
საწინააღმდეგოდ. შენობას არ აქვს ევაკუაციის გეგმები ან ესკიზები. პერსონალი
არაა მომზადებული საგანგებო სიტუაციების დროს ქცების წესების შესახებ და
არ მონაწილეობს პრაქტიკულ წვრთნებში (სიმულაციაში) შენობიდან ევაკუაციის
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თემაზე. შენობის მფლობელს და/ან მენეჯერს გათვითცნობიერებული არ აქვს
ბუნებრივი საფრთხეების რისკები და გარდა ამისა ის არაა მომზადებული
საგანგებო სიტუაციი დროს ქცევის წესების შესახებ. შენობის მფლობელი და/ან
მენეჯერი არ მონაწილეობენ შენობიდან ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნების
(სიმულაციების) ზედამხედველობაში. შენობიდან გასასვლელები მონიშნული
არ არის. უსაფრთხო ევაკუაციის პირობების არარსებობა საფრთხეს უქმნის
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას და ამავე დროს, კრიტიკულია იმ ადამიანების
უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომლებიც შენობაში იმყოფებიან.
გამომდინარე იქიდან რომ შენობა შემდგომ ექსპლუატაციას ექვემდებარება მისი
კონსტრუქციისა და შიგ არსებული ინსტალაციების თვალსაზრისით,
აუცილებელია დროებით შეწყდეს ადამიანების დაშვება შენობაში, სანამ
ევაკუაციის ორგანიზაციისა და პირობების დონე მისაღებ დონემდე არ
გაიზრდება. რეკომენდაციებში, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა, აუცილებელია
მესაკუთეს/მენეჯერს მიეთითოს შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარების
აუცილებლობაზე, რათა დაკმაყოფილდეს საევაკუაციო მოთხოვნები ობიექტზეა.
სასურველია, ხარვეზების აღმოფხვრის გარდა, მფლობელს/მმართველს
მიეთითოს განახორციელოს კვლევა შენობიდან უსაფრთხო ევაკუაციის
პირობების შესრულებასთან და მის ორგანიზებასთან დაკავშირებული რისკების
შეფასების კუთხით.


