
აღწერილობა სააგენტო ზრდა ბენეფიციარი

1

სათბურების კოლონების მოწყობა ლითონის 
მილკვადრატით 50მმX50მმX3მმ სიგრძით (2.1მ 
(ნულ ნიშნულის მაღლა)+0.65მ (ნულ 
ნიშნულამდე)) = 2.75მ (დაბეტონებით) 

V

2

ლითონის ფერმების მოწყობა (ლითონის 
მილკვადრატი ფერმების რკალისთვის 
30მმX40მმX2მმ, ლითონის მილკვადრატის 
20მმX30მმX2მმ დახრილი გამბჯენები) 

V

3

სახურავის კეხის ლარტყის, არკის ქვედა 
ფუძის ლარტყის, რკალის ფუძეების და 
კოლონებს შორის ლარტყის მოწყობა 
ლითონის მილკვადრატით 30მმX40მმX2მმ

V

4

კოლონების გამაგრებების მოწყობა ლითონის 

მილკვადრატით 30X40X2 (სათბურის თავში და 

ბოლოში)

V

5
ლითონის გასაცურებელი კარები  (2 ფრთა) 

ზომით 2.1X2 მონტაჟი (გამოყენებული მასალა 

მილკვადრატი 30მმX40მმX2მმ)

V

6
კონსტრუქციის ანტიკოროზიული საღებავით 

შეღებვა
V

7 კაპრონის თოკი 1 სმ დიამეტრის V

8

სათბურის გადასახური ცელოფანი - 6 ფენიანი 

ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი 

სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის 

საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით 

არანაკლებ 150 მიკრონი

V

9
ცელოფნის დამჭერები - გალვანიზებუბული 

ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი
V

10
მწერების საწინააღმდეგო ბადე - 50 მეში, 

რეცხვადი (სიგანე 1.5 მ)
V

11

ვენტილაციის სისტემა - გამწოვი 

ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 

ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის 

შესაძლებლობა), გვერდითა ასაწევი ფანჯრები.

V

12
7-11 პუნქტების სამონტაჟო სამუშაოები

V

„სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის"                 დანართი N2 



13

მთავარი მაგისტრალი - 40-50მმ დიამეტრის, 

რაოდენობა - შესაბამისი წყლის წყაროდან 

სათბურამდე (სათბურის სიგანის ჩათვლით)

V

14

წვეთოვანი მილი -  არანაკლებ16 მმ დიამეტრი, 

რაოდენობა - არანაკლებ 320 მეტრი V

15

გადამყვანები - არანაკლებ 16 მმ პლასტმასის 

გადამყვანები არანაკლებ 20 ცალი  წვეთოვანი 

მილის გადასაბმელად.

V

16
წყლის ფილტრი -  მთავარ მაგისტრალზე 40-50 

მმ შემაერთებლებით
V

17
სილიკონის შუასადები - 16მმ სილიკონის 

შუასადები 15 ცალი
V

18

შემაერთებლები თავისი სილიკონის 

შუასადებით - წვეთოვანი მილის მთავარი 

მაგისტრალთან 16 მმ პლასტმასის 

შემაერთებლები თვისი სილიკონებით 15 ცალი

V

19

80 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50 მმ 

პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 

ცალი.

V

20

90 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50მმ  

პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 

ცალი   

V

21
სასუქის შემრევი - ვენტური ტიპის სასუქის 

შემრევი 40 -50 მმ შემაერთებლებით
V

22

წყლის პომპა -  40-50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი 

და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის 

მახასითებლები: 220 ვოლტი
V

23 ხრეში არანაკლებ 2,5 მ3 V

24 ცემენტი - არანაკლებ 14 ტომარა V

25
წყლის რეზერვუარი (საჭიროების შემთხვევაში)

V


