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სამშენებლო ნორმები და წესები და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტები
N

ნორმების აღნიშვნა

ნორმების დასახელება
სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწილი 1

1

СНиП 1.02.01-85

მშენებლობაში საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობის, დამუშავების,
შეთანხმებისა და დამტკიცების ინსტრუქცია

2

СНиП 1.02.07-87

საინჟინრო საძიებო სამუშაოები მშენებლობისათვის
სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწილი 2

3

СНиП 2.01.01-82

სამშენებლო კლიმატოლოგია და გეოფიზიკა (გეოფიზიკის ნაწილი)

4

СНиП 2.01.07-85

დატვირთვები და ზემოქმედებები

5

СНиП 2.01.14-83

ჰიდროლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრა

6

СНиП 2.01.15-90

საშიში გეოლოგიური პროცესებისაგან ტერიტორიების, შენობების და ნაგებობების დაცვა. პროექტირების
ძირითადი დებულებები.

7

СНиП 2.01.28-85

საწარმოო ტექნიკური ნარჩენების გაუვნებელყოფისა და დამარხვის პოლიგონები. პროექტირების
ძირითადი დებულებები

8

СНиП 2.01.54-90

სამოქალაქო თავდაცვის დამცავი ნაგებობები მიწისქვეშა სამთო გამონამუშევრებში

9

СНиП 2.02.01-83

შენობებისა და ნაგებობების ფუძეები

10

СНиП 2.02.03-85

ხიმინჯოვანი საძირკვლები

11

СНиП 2.02.05-87

დინამიურდატვირთიანი მანქანების საძირკვლები

12

СНиП 2.03.01-84*

ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები

13

СНиП 2.03.03-85

არმოცემენტის კონსტრუქციები

14

СНиП 2.03.04-84

აწეული და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების პირობებში მუშაობისათვის განკუთვნილი ბეტონისა
და რკინაბეტონის კონსტრუქციები

15

СНиП 2.03.06-85

ალუმინის კონსტრუქციები

16

СНиП 2.03.09-85

აზბესტოცემენტის კონსტრუქციები

17

СНиП 2.03.11-85

სამშენებლო კონსტრუქციების დაცვა კოროზიისგან

18

СНиП 2.03.13-88

იატაკები

19

СНиП 2.04.02-84

წყალგაყვანილობა. გარე ქსელები და ნაგებობები
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20

СНиП 2.04.03-85

კანალიზაცია. გარე ქსელები და ნაგებობები

21

СНиП 2.04.05-86

გათბობა, ვენტილაცია და კონდიცირება

22

СНиП 2.04.07-86

გათბობის ქსელები

23

СНиП 2.04.08-87*

გაზმომარაგება

24

СНиП 2.04.09-84

შენობების და ნაგებობების სახანძრო ავტომატიკა

25

СНиП 2.04.12-86

ფოლადის მილგაყვანილობების სიმტკიცეზე ანგარიში

26

СНиП 2.04.14-88

მილგაყვანილობებისა და მოწყობილობების თბოიზოლაცია

27

СНиП 2.05.03-84

მილები და ხიდები

28

СНиП 2.05.06-85

მაგისტრალური მილსადენები

29

СНиП 2.05.07-85*

საწარმოო ტრანსპორტი

30

СНиП 2.05.09-90

ტრამვაისა და ტროლეიბუსის ხაზები

31

СНиП 2.05.11-83

შიდა სამეურნეო საავტომობილო გზები კოლმეურნეობებში, მეურნეობებში და სხვა სასოფლო სამეურნეო
საწარმოებში და ორგანიზაციებში

32

СНиП 2.05.13-90

ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების ტერიტორიებზე გასაყვანი ნავთობსარეწები

33

СНиП 2.06.03-85

მელიორაციული სისტემები და ნაგებობები

34

СНиП 2.06.04-82*

ჰიდროტექნიკურ ნაგებობაზე ზემოქმედებები და დატვირთვები. (ტალღებიდან, ყინულებიდან და
გემებიდან)

35

СНиП 2.06.05-84

გრუნტის კაშხლები

36

СНиП 2.06.06-85

ბეტონისა და რკინაბეტონის კაშხლები

37

СНиП 2.06.07-87

საყრდენი კედლები, გემსავალი შლუზები, თევზგამტარი და თევზდამცავი ნაგებობები

38

СНиП 2.06.08-87

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები

39

СНиП 2.06.09-84

ჰიდროტექნიკური გვირაბები

40

СНиП 2.06.14-85

სამთო გამონამუშევრის დაცვა მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლებისგან

41

СНиП 2.06.15-85

ტერიტორიების საინჟინრო დაცვა დატბორვისაგან და ქვედატბორვისგან

42

СНиП 2.07.01-89

ქალაქთმშენებლობა

43

СНиП 2.08.02-89

საზოგადოებრივი შენობები და ნაგებობები

44

СНиП 2.09.03-85

საწარმოო დაწესებულების ნაგებობები

45

СНиП 2.09.04-87

ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო შენობები.
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46

СНиП 2.10.03-84

მეცხოველეობის, მეფრინველეობის და მხეცსაშენთა შენობები და სათავსები

47

СНиП 2.10.04-85

სათბურები

48

СНиП 2.10.05-85

მარცვლეულის შესანახი და გადასამუშავებელი დაწესებულებები, შენობები და ნაგებობები

49

СНиП 2.11.02-87

მაცივრები

50

СНиП 2.11.04-85

ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და თხევადი აირის მიწისქვეშა საცავები

51

СНиП II-3-79**

სამშენებლო თბოტექნიკა

52

СНиП II-7-81*

მშენებლობა სეისმიურ რაიონებში ("სატრანსპორტო ნაგებობების" და "ჰიდროტექნიკური ნაგებობების"
ნაწილი)

53

СНиП II-8-78

შენობები და ნაგებობები გამონამუშევარ ტერიტორიაზე

54

СНиП II-11-77

სამოქალაქო თავდაცვის შენობები და ნაგებობები

55

СНиП II-12-77

ხმაურისაგან დაცვა

56

СНиП II-22-81

ქვისა და არმირებული ქვის კონსტრუქციები

57

СНиП II-23-81*

ლითონის კონსტრუქციები

58

СНиП II-25-80

ხის კონსტრუქციები

59

СНиП II-26-76

სახურავები

60

СНиП II-35-76*

საქვაბე დანადგარები

61

СНиП II-39-76

რკინიგზები 1520 მმიანი.

62

СНиП II-40-80*

მეტროპოლიტენები

63

СНиП II-44-78

სარკინიგზო და საავტომობილო გზების გვირაბები

64

СНиП II-58-75

თბოელექტროსადგურები

65

СНиП II-89-80

საწარმოო დაწესებულებათა გენერალური გეგმები

66

СНиП II-94-80

მიწისქვეშა გამონამუშევრები

67

СНиП II-106-79

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების საწყობები

68

СНиП II-108-78

მშრალი მინერალური სასუქების და მცენარეთა დაცვის ქიმიურ საშუალებათა საწყობები
სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწილი 3

69

СНиП 3.02.01-87

მიწის ნაგებობები, საფუძვლები და საძირკვლები

70

СНиП 3.02.03-84

მიწისქვეშა სამთოგამონამუშევრები
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71

СНиП 3.05.04-85*

წყალმომარაგების და კანალიზაციის ნაგებობები და გარე ქსელები

72

СНиП 3.06.04-91

ხიდები და გვირაბები

73

СНиП 3.06.06-88

აეროდრომები

74

СНиП III-4-80*

უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში

75

СНиП III-43-75

ხიდები და მილები

76

СНиП III-44-77

გვირაბები სარკინიგზო, საავტომობილო გზების და ჰიდროტექნიკური. მეტროპოლიტენი.

77

CH6-71

მითითება საცხოვრებელი მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო დანახარჯების შემადგენლობასა და მათ
მიმდევრობაზე

78

CH213-73

შენობანაგებობების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების
ექსპერტიზის ჩატარების ინსტრუქცია
სამშენებლო ნორმები

79

CH441-72*

შენობანაგებობათა და საწარმოთა ნაკვეთებისა და მოედნების შემოსაზღვრის პროექტირების
მითითებები

80

CH460-74

შენობანაგებობების სამშენებლო მუშა ნახაზების შემადგენლობის დროებითი ინსტრუქცია

81

CH473-75

ტყის მასალათა საწყობების პროექტირების ხანძარსაწინაღო ნორმები

82

CH477-75

დროებითი ინსტრუქცია ,,კედელი გრუნტში" მეთოდით მოსაწყობი ნაგებობათა კედლების და
ფილტრაციის საწინააღმდეგო საფარის პროექტირებაზე

83

CH481-75

მინაპაკეტების მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და პროექტირების ინსტრუქცია

84

CH484-76

სახალხო მეურნეობის ობიექტების განსათავსებლად განკუთვნილი, სამთოგამონამუშევრების საინჟინრო
ძიების ინსტრუქცია

85

CH522-79

სამთოგამონამუშევარ ტერიტორიებზე ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა პროექტირების მშენებლობის და
ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

86

CH528-80

მშენებლობაში გამოსაყენებელი ფიზიკური სიდიდეების ჩამონათვალი
დებულებები და წესები

87

არმატურის წინასწარ დაძაბვის გარეშე, მძიმე და მსუბუქი ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების
პროექტირების სახელმძღვანელო (СНиП 2.03.0184ზე) მოსკოვი 1986 წ.

88

ლითონის კონსტრუქციების პროექტირების სახელმძღვანელო (СНиП II0381*ზე), მოსკოვი 1989 წ.

89

დებულება

შენობებისა და ნაგებობების, მათი ნაწილებისა და კონსტრუქციული ელემენტების ავარიის მიზეზების
გამოძიების დებულება

90

დებულება

მაღალსართულიანი ნაგებობის მშენებლობის პროცესში ლიფტების ექსპლუატაციის დებულება

91

ПУЕ

ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ)- მოსკოვი, ენერგოატომგამოცემა 1987წ.
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სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწილი 4

92

СНиП IV-1-84

მშენებლობაში სახარჯთაღრიცხვო ნორმატიული დოკუმენტების სისტემა

93

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 1 (კრებული 15)

94

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 2 (კრებული 615)

95

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 3 (კრებული 16
26)

96

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 4 (კრებული 27
32)

97

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 5 (კრებული 33,
34)

98

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 6 (კრებული 35)

99

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 7 (კრებული 36
44)

100

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 8 (კრებული 45
47)

101

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 9 (კრებული 48)

102

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 10 (კრებული 49)

103

СНиП IV-2-82

სამშენებლო სამუშაოებზე სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებულები, ტომი 11 (კრებული 50)

104

СНиП IV-2-82 დამატება
სამშენებლო კონსტრუქციების და სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ნორმების დანართი დამატება N1
N1

105

СНиП IV-2-82 დამატება
სამშენებლო კონსტრუქციების და სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ნორმების დანართი დამატება N2
N2

106

СНиП IV-2-82 დამატება
სამშენებლო კონსტრუქციების და სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ნორმების დანართი დამატება N3
N3

107

СНиП IV-3-82

108

СНиП IV-3-82 დამატება
სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაციის ღირებულების განსაზღვრის წესების დანართი დამატება N1
N1

109

СНиП IV-4-82

მშენებლობაში მასალების, ნაკეთობების და კონსტრუქციების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების
განსაზღვრის და ტვირთების გადაზიდვის წესების კრებულები და დამატებები კრებულზე

110

СНиП IV-6-82

მოწყობილობების მონტაჟის ნორმები კრებულები და დამატებები კრებულებზე

111

СНиП IV-6-82

მოწყობილობების მონტაჟის ნორმები კრებულები 136

112

დებულება

მოწყობილობათა მონტაჟის ნორმების გამოყენების საერთო დებულება

სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაციის სახარჯთაღრიცხვო ნორმების კრებული და დამატებები
კრებულზე

სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოების ზამთრის პირობებში წარმოებისას დამატებითი დანახარჯების
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113

СНиП IV-7-82

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების კრებული

114

СНиП IV-7-84.

ზამთრის პირობებში სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დამატებითი დანახარჯების
განსაზღვრის წესები

115

СНиП IV-8-84.

მშენებლობაში ზედნადები ხარჯების და გეგმიური დაგროვებების სახარჯთაღრიცხვო ნორმების
დამუშავების და გამოყენების წესები

116

СНиП IV-9-84.

დროებითი შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და დანახარჯების
დამუშავების და გამოყენების წესები".

117

СНиП IV-8-82

მშენებლობაში ზედნადები ხარჯების და გეგმური დაგროვებების ნორმების დამუშავების და გამოყენების
წესები

118

СНиП IV-9-82

მშენებლობაში დროებითი შენობებისა და ნაგებობების სახარჯთაღრიცხვო დანახარჯების დამუშავების
და გამოყენების ნორმების კრებული და დამატება კრებულზე

119

СНиП IV-10-82

მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვაში შესატანი სხვა და სხვა დანახარჯების განსაზღვრის წესი

120

СНиП IV-11-82

მოწყობილობების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრის წესები

121

СНиП IV-12-82

საწარმოო შენობების ინვენტარისა და ხელსაწყოების სახარჯთაღრიცხვო დანახარჯების ნორმების
დამუშავებისა და გამოყენების წესები

122

СНиП IV-16-84¹

მშენებლობაში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ღირებულებიის განსაზღვრის წესები
სამშენებლო ნორმები და წესები, ნაწილი 5
მშენებლობაში მასალების ხარჯის საერთო საწარმოო ნორმები

123

СНиП 5-01-18-86

მშენებლობაში მასალების ხარჯის საწარმოო ნორმების დებულება

124

СНиП 5-01-18-86

მშენებლობაში მასალების ხარჯის საერთო საწარმოო ნორმები, კრებულები N0154

125

ССН-84

ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციოაღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები

126

ССН-84

ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციოაღდგენითი სამუშაოები, კრებულები 125

127

ნორმები

მონუმენტალური მხატვრობის რესტავრაციის სახარჯთაღრიცხვო ნორმები

128

მითითებები

ისტორიის და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციოაღდგენითი სამუშაოების ნორმების გამოყენების
მითებები

129

ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული, ტომი IV

130

ВЗЕР-88

საერთო ნაწილი

131

ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმები, ტომი I (კრებულები 17)

132

ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმები, ტომი II (კრებულები 811)

133

ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმები, ტომი III (კრებულები 1214)

134

ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმები, ტომი IV (კრებულები 1525)
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ВЗЕР-88

სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმები, ტომი V

ЕHиР

სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების წარმოების ერთეული ნორმები

ЕHиР

სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების წარმოების ერთეული ნორმები,
საერთო ნაწილი

ЕHиР

სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების წარმოების ერთეული ნორმები
კრებულები Е1, Е2, Е2-1-Е2-4, Е3, Е4, Е4-1-Е4-3, Е5, Е5-1-Е5-3, Е6, Е-7, Е-8, Е8-1-Е8-3, Е9, Е9-1, Е9-2,
Е10-Е20, Е20-1, Е20-2, Е21, Е22, Е22-1, Е22-2, Е23, Е23-1-Е23-9, Е-24, Е24-1, Е24-2, Е25, Е26, Е27, Е28,
Е28-1-28-3, Е29, Е30, Е31, Е32, Е33, Е34, Е-35, Е36, Е36-1, Е35-2, Е37, Е37-1-Е37-3, Е38, Е38-1, Е38-2,
Е39, Е40, Е40-1-Е40-6

ВНиР

სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები

138

ВНиР

სამშენებლო, სამონტაჟო და სარემონტოსამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმების კრებულები DВ1,
В1-1-В1-3, В2, В2-1, В2-2, В3, В3-1-В3-12, В4, В4-1-В4-3, В5, В5-1-В5-4, В6, В6-1-В6-20, В7, В7-1-В7-5,
В8, В9, В9-1, В9-2, В10, В10-1-В10-3, В11, В12, В12-1-В12-4, В13, В13-1-В13-4, В14, В14-1-В14-4, В15,
В15-1, В15-2, В16, В17, В17-1-В17-12, В18, В18-1, В18-2, В19, В20

139

ცნობარი

სამშენებლო სამუშაოებზე მასალათა ხარჯვის ნორმების ცნობარი

140

ინსტრუქცია

საწარმოო და არასაწარმოო დანიშნულების შენობანაგებობების ფიზიკური ცვეთის განსაზღვრის
ინსტრუქცია

141

ВСН-53-86 (h)

საცხოვრებელი სახლების ფიზიკური ცვეთის შეფასების წესები

142

ВСН-01-89

ავტომობილების მომსახურების საწარმოები

136

137

143

მომხმარებელთა ელექტრომოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, მოსკოვი 1986წ.

144

მომხმარებელთა ელექტრომოწყობილობების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები,
მოსკოვი 1986წ.

145

ელექტროსადგურებისა და ქვესადგურების მოწყობილობათა ექსპლუატაციის ტექნიკური უსაფრთხოების
წესები, მოსკოვი 1972წ.

146

ელექტრომოწყობილობების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები, მოსკოვი 1988წ.

147

სინქრონული ჰიდროაგრეგატები, 1955 წ.

148

ელექტრომოწყობილობების გამოცდის ნორმები, მოსკოვი 1978 წ.

149

უსაფრთხოების ტექნიკა ფოლადსადნობ წარმოებაში, მოსკოვი 1984 წ.

150

უსაფრთხოების ტექნიკის წესები საავტომობილო სატრანსპორტო წარმოებებში, მოსკოვი 1974 წ.

151

უსაფრთხოების ტექნიკის წესები საავტომობილო ტრანსპორტის საწარმოებებში, მოსკოვი 1972 წ.

152

უსაფრთხოების ტექნიკის წესები საავტომობილო სატრანსპორტო წარმოებებში, მოსკოვი 1966 წ.

153

უსაფრთხოების საერთო წესები მეტალურგიული წარმოების საწარმოებისა და ორგანიზაციებისათვის,
მოსკოვი 1977 წ.

154

ამწეების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ინსტრუქციების კრებული, მოსკოვი 1984 წ.
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155

ამწეების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ინსტრუქციების კრებული, მოსკოვი 1985 წ.

156

ამწეების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ინსტრუქციების კრებული, მოსკოვი 1976 წ.

157

უსაფრთხოების ტექნიკა ტვირთამწე მანქანების ექსპლუატაციისას, მოსკოვი 1975 წ.

158

ტვირთამწევი ამწეების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ინსტრუქციების კრებული, მოსკოვი 1972 წ.

159

ტვირთამწევი ამწეების მოწყობის და უსაფრთხო ექსპლუატაციის კრებული, მოსკოვი 1976 წ.

160

წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესები, მოსკოვი 1976 წ.

161

სტაციონალური, კონტეინერული და მოძრავი ავტოგასამართი სადგურების ტექნიკური ექსპლუატაციის
წესები, მოსკოვი 1988 წ.

162

მშენებლობაში შრომის დაცვის ტიპური ინსტრუქციების კრებული, კიევი 1983 წ.

163

ხელმძღვანელების, სპეციალისტების და მოსამსახურეების თანამდებობათა კლასიფიკაციური ცნობარი,
მოსკოვი 1987 წ.

164

ელექტროტექნიკური ცნობარი (სამტომეული), მოსკოვი 1980 წ.

165

მშენებლობაში ზედნადები ხარჯების ნორმების კრებული, მოსკოვი 1983 წ.

166

მადნეული, არამადნეული და ქვიშობრივი საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების უსაფრთხოების
ერთიანი წესები, 1971 წ.

167

სახალხო მეურნეობის მიწის წიაღში განთავსებული მშენებარე (რეკონსტრუქციაში მყოფი)
სამთოტექნიკური ობიექტების უსაფრთხოების დარგობრივი წესები, რაც არ არის დაკავშირებული
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან, 1971 წ.

168

მაგისტრალური გაზსადენის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები

169

მაგისტრალური ნავთობსადენის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები, 1980 წ.

170

ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოების და მოხმარების უსაფრთხოების წესები, 1978 წ.

171

"ამიაკის სამაცივრო დანადგარების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესები", 1981 წ.

172

"აფეთქებად საშიში ქიმიური, ნავთობქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების
უსაფრთხოების საერთო წესები", 1988 წ.

173

ВСН75

"ჰაერის დაყოფით აირადი და გათხევადებული პროდუქტების საწარმოების დაპროექტების
ინსტრუქცია", 1975 წ.

იმუშავე სიამოვნებით
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