
რეესტ
რის #

რეესტრში 
შეტანის 
თარიღი

კომპლექსის დასახელება ძეგლის სახელწოდება შექმნის/აგების თარიღი ძეგლის ადგილმდებარეობა 
/მისამართი 

მუნიციპალიტეტი რეგიონი

1 01.10.07 დადიანების ბაღი და 
სასახლეთა კომპლექსი

ქ. ზუგდიდი, დადიანების 
ბაღი და სასახლეთა 
კომპლექსი

ზუგდიდი სამეგრელო-
ზემო სვანეთი

81 01.10.07 თელავის ბატონის ციხე. 
გალავანი

XVII_XVIII სს. ქ. თელავი     თელავი კახეთი

82 01.10.07 თელავის ბატონის ციხე. 
სასახლე

XVII_XVIII სს. ქ. თელავი     თელავი კახეთი

83 01.10.07 თელავის ბატონის ციხე. კარი 
მცირე ეკლესია

XVII_XVIII სს. ქ. თელავი     თელავი კახეთი

239 01.10.07 გონიო-აფსაროსის 
არქიტექტურულ-
არქეოლოგიური კომპლექსი

სოფ. გონიო ხელვაჩაური აჭარა

240 01.10.07 ძველი ომალო გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ომალო ახმეტა კახეთი

241 01.10.07 შატილი, ციხე-
სოფელი

ძველი შატილი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შატილი დუშეთი მცხეთა-
მთიანეთი

243 01.10.07 ალექსანდრე ჭავჭავაძისეული 
პარკი

XIX ს. სოფ. წინანდალი თელავი კახეთი

247 01.10.07 “მელნისის ციხე” განვით. შუა საუკუნ. დაბა აბასთუმანი, ჩრდ. 
დასავლეთით

ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

248 01.10.07 ხიდი მდ. ოცხეზე XII-XIII სს დაბა აბასთუმანი ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

259 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი ეკლესია ადრ. შუა საუკ. სოფ. გორგულის მიდამოები, 
შორშხოთი ნასოფლარი

ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

259 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი ეკლესია განვ. შუა საუკ. სოფ. გორგულის მიდამოები, 
შორშხოთი ნასოფლარი

ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი გუმბათიანი ტაძარი XIV ს. სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო Xს. სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო შუა საუკუნეები სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო შუა საუკუნეები სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

265 03.10.07 ზარზმა. მონასტერი წყარო XIII-XIVსს. სოფ. ზარზმა ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

266 03.10.07 ზანავის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ზანავი ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

268 03.10.07 ჭულეს მონასტერი წმ. გიორგის ეკლესია XIV ს. გადაკეთ. XX ს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

268 03.10.07 ჭულეს მონასტერი სამწირვლო XIV-XV სს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

268 03.10.07 ჭულეს მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

268 03.10.07 ჭულეს მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ზანავის მოდამოებში ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

274 03.10.07 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. კიკიბო, დასავლეთით ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

293 03.10.07 ოქროს ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. შოყა ჩრდ. დასავლ-ით ადიგენი სამცხე-ჯავახეთი

304 03.10.07 ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა ასპინძა ჩრდ._აღმ-ით ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

307 03.10.07 ჩიხორისის საეკლესიო 
კომპლექსი

ეკლესია X ს. დაბა ასპინძის მიდამოებში, 
ნასოფლარი ჩიხორისი

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

307 03.10.07 ჩიხორისის საეკლესიო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ასპინძის მიდამოებში, 
ნასოფლარი ჩიხორისი

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

312 03.10.07 დამალას ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. დამალა. ჩრდ.-აღმ-ით 
1,5 კმ ხეობაში

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

315 03.10.07 გიორგიწმიდის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები ვარძიის მიდამოებში, 
ნასოფლარი გიორგიწმინდა

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

317 03.10.07 ზედა ვარძიის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

X_XI სს. ვარძიის მიდამოებში, 
ნასოფლარი ზედა ვარძია 

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

320 03.10.07 ქარზამეთის ეკლესია XIV ს. ვარძიის მიდამოებში, 
ნასოფლარი ქარზამეთი

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

321 03.10.07 გავეთის წმ. გიორგის ეკლესია XIII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

322 03.10.07 ზედა თმოგვის ეკლესია XI ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

323 03.10.07 ვარძია. გამოქვაბული 
მონასტრის ანსამბლი

XII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

327 03.10.07 ვანის ქვაბები გამოქვაბული 
მონასტერი

შუა საუკუნეები სოფ. თმოგვის მიდამოები ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

332 03.10.07 თმოგვის ციხე 
ნაქალაქარი

ზედა ციხის გუმბათიანი 
ეკლესია

XIII_XIV სს. სოფ. თმოგვი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

332 03.10.07 თმოგვის ციხე 
ნაქალაქარი

ზედა ციხის სხვა ნეგებობანი IX-XVI სს. სოფ. თმოგვი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

332 03.10.07 თმოგვის ციხე 
ნაქალაქარი

ეკლესია IX-XVI სს. სოფ. თმოგვი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

332 03.10.07 თმოგვის ციხე 
ნაქალაქარი

ხიდი IX-XVI სს. სოფ. თმოგვი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

332 03.10.07 თმოგვის ციხე 
ნაქალაქარი

სხვა ნაგებობანი IX-XVI სს. სოფ. თმოგვი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი



338 03.10.07 თოკის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. თოკი. სამხ.- 
დასავლეთით მთის 
კალთაზე

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

340 03.10.07 კვარშის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ნაქალაქევის 
მოდამოებში, ნასოფლარი 
კვარშა

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

345 03.10.07 შორეთის მონასტერი შუა საუკუნეები სოფ. ოთას მოდამოები ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

346 03.10.07 ეკლესია “ყიზილდერესი” IX ს. სოფ. ოთას მიდამოები, 
ნასოფლარი აგარა.

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

349 03.10.07 “ღართის” ეკლესია IX-X სს. სოფ. ოთას მიდამოებში, 
ნასოფლარი ღართა

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

357 03.10.07 “საროს მთავარანგელოზის” 
ეკლესია

VII_VIIIსს. გადაკეთებულია 
1747 წ.

სოფ. სარო ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

358 03.10.07 “საროს” ციხე XII ს. სოფ. სარო ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

360 03.10.07 “ალანძიის” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ტოლოშის მიდამოები, 
ნასოფლარი ალანძა

ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

366 03.10.07 ძველის ეკლესია Xს. სოფ. ძველი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

374 03.10.07 ხერთვისის ციხე X-XVIII სს. სოფ. ხერთვისი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

383 03.10.07 “აბულის” ეკლესია X ს. სოფ. აბული ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

384 03.10.07 “აბულის” ციხე-ნასახლარი ძვ.წ. I ათასწ. ჯავახეთი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

385 03.10.07 “აზავრეთის” დარბაზული 
ეკლესია

IX-X სს. სოფ. აზავრეთი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

386 03.10.07 “ალასტანის” ეკლესია X_XI სს. სოფ. ალასტანი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

392 03.10.07 ბავრის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბავრა ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

394 03.10.07 დარბაზული ეკლესია XIII ს. სოფ. ბარალეთი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

396 03.10.07 “სირგოს” ეკლესია VIII ს. სოფ. ბარალეთის 
მიდამოებში, ნასოფლარი 
სირგო

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

397 03.10.07 ეკლესია X ს. სოფ. ბეჟანო, მიდამოები 
“ლეკნარი”

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

400 03.10.07 ეკლესია X ს. სოფ. ბუზავეთი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

401 03.10.07 ბურნაშეთის დარბაზული 
ეკლესია

X ს. სოფ. ბურნაშეთი ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

408 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი გამოქვაბული Xს. სოფ. დიდი სამსარი. 
მიდამოები

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

408 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი გუმბათიანი ეკლესია Xს. სოფ. დიდი სამსარი. 
მიდამოები

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

408 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი Xს. სოფ. დიდი სამსარი. 
მიდამოები

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

414 03.10.07 კოჭიოს ეკლესია X ს. სოფ. კოჭიო ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

415 03.10.07 კუმურდოს გუმბათიანი 
ეკლესია

964 წ. სოფ. კუმურდო ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

426 03.10.07 ეკლესია “ნაისასი” X_XI სს. სოფ. ჩუნჩხა. 3-4 კმ. ჩრდ. 
დას.-ით

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

432 03.10.07 ეკლესია XI ს. სოფ. ხორენია. სასაფლაოზე ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

433 03.10.07 კარნეთის ეკლესია XI ს. სოფ. ხორენიას მიდამოები, 
ნასოფლარი კარნეთი

ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

434 03.10.07 ეკლესია X ს. სოფ. ხოსპიო ახალქალაქი სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “წმ. საბას” ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “მიძინების” ეკლესია X ს. სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “წმ. დიმიტრის” ეკლესია გვ. შუა სს. სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “პეტრე-პავლეს” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “წმ. გიორგის” ტაძარი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “წმ. გიორგის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “იოანე ოქროპირის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი “ნათლისმცემლის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი ათაბაგების სასახლე გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი გალავანი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

435 03.10.07 საფარის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

სარგის ჯაყელის ციხე-კოშკი XIV ს. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

ციხის ეკლესია განვით. შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

კარიბჭე და გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი



436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

მეჩეთი 
(გადაკეთ.ეკლესიისაგან) 

XVII ს. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

მედრესე გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

მინარეთი გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

436 03.10.07 ახალციხის ციხე 
კომპლექსი

კოშკის ნანგრევები გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

441 03.10.07 აწყურის “ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

შუა საუკუნეები სოფ. აწყური ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

442 03.10.07 ბიეთი. მონასტერი XIV ს. სოფ. აწყური. მიდამოები ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

443 03.10.07 აწყურის ციხე X- XIV ს. სოფ. აწყური ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

446 03.10.07 სლესი (მოქცევის) ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. აწყური, ჩრდ-ით 2 კმ. ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

451 03.10.07 ვალეს “ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

X ს. სოფ. ვალე ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

453 03.10.07 თისელის მონასტერი ეკლესია XIV_XV სს. სოფ. თისელი. სამხ-აღმ-ით ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

453 03.10.07 თისელის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თისელი. სამხ-აღმ-ით ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

453 03.10.07 თისელის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თისელი. სამხ-აღმ-ით ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი მთავარი ეკლესია X_XI სს. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი ეკლესია განვით. შუა საუკ სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი სამრეკლო XIII_XIV სს.. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი სატრაპეზო XI_XII სს. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

463 03.10.07 აგარის მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ურაველი, ნასოფლარი 
აგარა მდ. ურაველის ხეობაში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

477 03.10.07 ჯაყისმანის მონასტერი ეკლესია ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. 
წყალთბილას მიდამოებში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

477 03.10.07 ჯაყისმანის მონასტერი ეკლესია ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. 
წყალთბილას მიდამოებში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

477 03.10.07 ჯაყისმანის მონასტერი სამრეკლო ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. 
წყალთბილას მიდამოებში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

477 03.10.07 ჯაყისმანის მონასტერი სხვა ნაგებობანი ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. 
წყალთბილას მიდამოებში

ახალციხე სამცხე-ჯავახეთი

487 03.10.07 ფოთოლეთის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა ახალდაბა. მიდამოები ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

488 03.10.07 ნეძვის სამეკლესიიანი 
ბაზილიკა

IX ს. დაბა ახალდაბის 
მიდამოებში, ნეძვი

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

490 03.10.07 თორის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები დაბა ბაკურიანის 
სიახლოვეს. დასახლება 
თორი. “დიდი მინდორის” 
მიდ. “ფარსადანსკი”

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

491 03.10.07 თორის სასახლე ადრეული შუა საუკუნეები დაბა ბაკურიანის 
მიდამოებში, დასახლება 
თორი.

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

500 03.10.07 დაბა, ეკლესია “ჩრდილოეთის 
წმ. გიორგი”

1333 წ. სოფ. დაბა. სამხრეთით ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

509 03.10.07 ლიკანის მონასტერი VIII_IX სს სოფ. ლიკანი სასაფლაო ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

510 03.10.07 კოშკიღელის ღვთისმშობლის 
ეკლესია და სამრეკლო

VIII_IX სს ადრ. შუა საუკ. სოფ. ლიკანი. კოშკიღელის 
ხეობა

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

512 03.10.07 მწვანე მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ლიკანი მიდამოები ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

512 03.10.07 მწვანე მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ლიკანი მიდამოები ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

531 03.10.07 ტაბაწყური, წითელი  ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ტაბაწყური ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

533 03.10.07 ტაძრისის ეკლესიათა 
კომპლექსი

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ტაძრისი ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

ტაძარი გუმბათიანი 1204 წ. სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

ეკლესია X_XI სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი



535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

სატრაპეზო XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

გალავანი XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

ბჭე XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

535 03.10.07 ტიმოთესუბნის 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ტიმოთესუბანი. 
მიდამოები

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

536 03.10.07 ქვაბისხევის ეკლესია IX ს. სოფ. ქვაბისხევი ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

554 03.10.07 გოგიჩაანთ ღელის ქვის 
დარბაზების კომპლექსი 
ეკლესიით

ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ჭობისხევი 2,5 კმ. ჩრდ.-
აღმ-ით “გოგიჩაანთ ღელე”

ბორჯომი სამცხე-ჯავახეთი

557 03.10.07 შაორის ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწ. სოფ. ასფარა ჩრდ-დას-ით 
შაორის მთაზე

ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

559 03.10.07 ნათლიმცემლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. განძანი მიდამოები ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

560 03.10.07 ეკლესია X_XI სს. სოფ. განძანი, მიდამოები ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

561 03.10.07 ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. განძანი, მიდამოები ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

563 03.10.07 ეკლესია ეკვდერით XII_XIV სს. სოფ. განძანი ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

564 03.10.07 ეკლესია XII_XIV სს. სოფ. განძანი ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

565 03.10.07 ციხე-გალავანი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. განძანი დას-ით მდ. 
თაფარავნის მარცხენა 
სანაპიროზე

ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

566 03.10.07 განძანის ეკლესია X_XI სს. სოფ. განძანი სამხ-დას-ით 3-
4 კმ. მიდამოები 
„ქავთაროღლი“

ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

567 03.10.07 მენჰირი “ქათ-ქარ” ძვ. წ. აღ. I ათასწ. სოფ. განძანი, დას-ით 200მ. ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

569 03.10.07 ტაძარი ფარვანა X_XI ს. სოფ. როდიონოვკა 
(ფარავანი)

ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

577 03.10.07 საღამოს ეკლესია X ს. სოფ. საღამო ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

578 03.10.07 საღამოს ეკლესია X_XI სს. სოფ. საღამო ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

581 03.10.07 ფოკას წმ. ნინოს ეკლესია 1027 წწ. სოფ. ფოკა ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

583 03.10.07 ტონთიოს ხუთმალიანი ხიდი XIII_XIV სს. სოფ. ყაურმა ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

584 03.10.07 ტონთიოს წმ. გიორგის ეკლესია XIს. სოფ. ყაურმა ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთი

591 03.10.07 ბაგრატის ტაძარი ტაძარი გუმბათიანი 1003 წ. უქიმერიონის გორა ქუთაისი იმერეთი

591 03.10.07 ბაგრატის ტაძარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის 
გორა

ქუთაისი იმერეთი

591 03.10.07 ბაგრატის ტაძარი ციხე "უქიმერიონი" შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის 
გორა

ქუთაისი იმერეთი

591 03.10.07 ბაგრატის ტაძარი ეკლესია “უქიმერიონი” შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის 
გორა

ქუთაისი იმერეთი

591 03.10.07 ბაგრატის ტაძარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის 
გორა

ქუთაისი იმერეთი

596 03.10.07 "მწვანე ყვავილას" 
კომპლექსი

მთავარანგელოზის ეკლესია XI ს. ქ. ქუთაისი, კიბულას ქ. №1, 
საზოგადო მოღვაწეთა 
პანთეონი

ქუთაისი იმერეთი

596 03.10.07 "მწვანე ყვავილას" 
კომპლექსი

ციხე-კოშკი XVII ს. ქ. ქუთაისი, კიბულას ქ. №1, 
საზოგადო მოღვაწეთა 
პანთეონი

ქუთაისი იმერეთი

596 03.10.07 "მწვანე ყვავილას" 
კომპლექსი

ქვარიანისეული ეკლესია XVII ს. ქ. ქუთაისი, კიბულას ქ. №1, 
საზოგადო მოღვაწეთა 
პანთეონი

ქუთაისი იმერეთი

601 03.10.07 იმერეთის მეფეთა სასახლე 
"ოქროს ჩარდახი"

გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთისი, 
ცისფერყანწელების ქ. №8

ქუთაისი იმერეთი

608 03.10.07 "ჯაჭვის ხიდი"            XIX ს. მდ. რიონი ქუთაისი იმერეთი

614 03.10.07 ციხე-დარბაზი ეკლესია სასახლისა შუა საუკუნეები   სოფ. გეგუთი              
მიდამოები

წყალტუბო იმერეთი

614 03.10.07 ციხე-დარბაზი   სხვა ნაგებობანი    XVI ს. სოფ. გეგუთი              
მიდამოები

წყალტუბო იმერეთი

618 03.10.07 დერჩის ეკლესია 
ნათლისმცემლისა

განვით. შუასაუკუნეები სოფ. დერჩი წყალტუბო იმერეთი

619 03.10.07 ზარათის წმ. კირილეს ეკლესია განვით. შუასაუკუნეები სოფ. ზარათი წყალტუბო იმერეთი

698 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა ეკლესია X-XI სს. სოფ. ტაბაკინი მიდამოები ზესტაფონი იმერეთი

698 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა სამრეკლო XVI ს. სოფ. ტაბაკინი მიდამოები ზესტაფონი იმერეთი

698 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ტაბაკინი მიდამოები ზესტაფონი იმერეთი

721 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფ. ზედა სიმონეთი, 
სასაფლაოზე

თერჯოლა იმერეთი

739 03.10.07 ხიდი 1667 წ. სოფ. ნაგარევი, სამხ-ით, მდ. 
ჭიშურაზე 

თერჯოლა იმერეთი

749 03.10.07 სკანდის ციხე VI_XVI_XVIII სს. სოფ. სკანდე, მთის წვერზე თერჯოლა იმერეთი

780 03.10.07 ვარციხის ციხის კომპლექსი IV_VIსს/IX_XI სს. გადაკეთ. 
გვ. შუასაუკუნეები

სოფ. ვარციხის მიდამოები ბაღდათი იმერეთი

802 03.10.07 ეკლესია დევაძეებისა შუა საუკუნეები სოფ. წითელხევი ბაღდათი იმერეთი

818 03.10.07 უბისი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი

818 03.10.07 უბისი. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი



818 03.10.07 უბისი. მონასტერი სვეტი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი

818 03.10.07 უბისი. მონასტერი სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი

818 03.10.07 უბისი. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი

818 03.10.07 უბისი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი ხარაგაული იმერეთი

844 03.10.07 ეხვევის ღვთისმშობლის 
ეკლესია 

X-XI სს. საჩხერეს მუნიციპალიტეტი საჩხერე იმერეთი

846 03.10.07 სამების ეკლესია X-XI ს. სოფ. ბაჯითი საჩხერე იმერეთი

856 03.10.07 სავანე. წმ. გიორგის ეკლესია, 
სამრეკლო და სხვა ნაგებობანი

1046 წ. XIX ს. გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. სავანე საჩხერე იმერეთი

859 03.10.07 ღვთაების ეკლესია XI ს. სოფ. სპეთი. მიდამოები საჩხერე იმერეთი

861 03.10.07 აკაკი წერეთლის სახლი XIX ს. სოფ. სხვიტორი საჩხერე იმერეთი

862 03.10.07 ქორეთის მაცხოვრის ეკლესია 1001 წ. სოფ. ქორეთი.  საჩხერე იმერეთი

865 03.10.07 ეკლესია ციხე განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩიხა. ჩრდილო-
აღმოსავლეთით

საჩხერე იმერეთი

865 03.10.07 ეკლესია ეკლესია XI-XII სს. სოფ. ჩიხა. ჩრდილო-
აღმოსავლეთით

საჩხერე იმერეთი

866 03.10.07 ჯრუჭის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ცხომარეთი საჩხერე იმერეთი

866 03.10.07 ჯრუჭის მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. ცხომარეთი საჩხერე იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი ტაძარი ღვთისმშობლისა XII ს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგისა XII-XIII სს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი ეკლესია წმ. ნიკოლოზისა XII-XIII სს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი სამრეკლო XII ს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი აკადემია XII-XIII სს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი საძვალე დავით აღმაშენებლისა XII-XVI სს. სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი გალავანი XII-XIII სს სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

875 03.10.07 გელათი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. გელათი ტყიბული იმერეთი

876 03.10.07 კისორეთის ეკლესია წმ. 
გიორგისა

შუა საუკუნეები სოფ. კისორეთი ტყიბული იმერეთი

877 03.10.07 მოწამოეთა. მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები ტყიბული იმერეთი

877 03.10.07 მოწამოეთა. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები ტყიბული იმერეთი

877 03.10.07 მოწამოეთა. მონასტერი გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები ტყიბული იმერეთი

877 03.10.07 მოწამოეთა. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები ტყიბული იმერეთი

877 03.10.07 მოწამოეთა. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ. მოწამეთა. მიდამოები ტყიბული იმერეთი

878 03.10.07 მღვიმევი. მონასტერი ეკლესია ღვთაებისა XIII ს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

878 03.10.07 მღვიმევი. მონასტერი ეკლესია მცირე XIV ს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

878 03.10.07 მღვიმევი. მონასტერი სამრეკლო XVI-XIX სს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

878 03.10.07 მღვიმევი. მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

878 03.10.07 მღვიმევი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

879 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა XI ს. სოფ. დარკვეთი. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

880 03.10.07 კაციხის სვეტი ეკლესია 
ნახევრადგამოქვაბული

V-VI სს.. სოფ. კაცხი. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

880 03.10.07 კაციხის სვეტი ეკლესია V-VI სს. სოფ. კაცხი. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

880 03.10.07 კაციხის სვეტი თავშესაფარი შუა საუკუნეები სოფ. კაცხი. მიდამოები ჭიათურა იმერეთი

881 03.10.07 კაცხის მაცხოვრის შობის 
სახელობის ეკლესიის 
არქიტექტურული კომპლექსი

XI ს. სოფ. კაცხი ჭიათურა იმერეთი

883 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა Xს. სოფ. რგანი ჭიათურა იმერეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი გუმბათოვანი  ეკლესია      Xს. და გვიანი შუა 
საუკუნეები  

ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი დარბაზული ეკლესია           Xს. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი სასახლე ადრ. შუასაუკ. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი შიდა ციხე X_XI სს. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი ქვედა ციხე გვიანი შუასაუკ. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

921 03.10.07 კვეტერა. ციხე ქალაქი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუასაუკ ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. 
ილტოს მარჯ. ნაპირზე.

ახმეტა კახეთი

922 03.10.07 ახმეტის ღვთაების ეკლესია VI ს. II ნახ. ქ. ახმეტა. მიდამოები ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი წმ. გიორგის ტაძარი XI ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი სამრეკლო XVII ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი პალატი XVII ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი გალავანი XVII ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი სასახლე XVII ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი მარანი სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი აბანო სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

930 03.10.07 ალავერდის კომპლექსი კარიბჭე XVIII ს. სოფ. ალავერდი ახმეტა კახეთი

932 03.10.07 ყველაწმინდის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არგოხი, მიდამოები ახმეტა კახეთი

940 03.10.07 გირევის კოშკი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. გირევი ახმეტა კახეთი

941 03.10.07 დართლოს არქიტექტურული 
კომპლექსი

გვ. შუასაუკუნეები სოფ. დართლო ახმეტა კახეთი

942 03.10.07 დიკლოს ციხე-სახლი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დიკლო ახმეტა კახეთი

948 03.10.07 ნათლისმცემლის 
ეკლესია

სამრეკლო VIII-IX სს. სოფ. ზემო-ალვანი. 
მიდამოები

ახმეტა კახეთი

948 03.10.07 ნათლისმცემლის 
ეკლესია

სხვა ნაგებობანი VIII-IX სს. სოფ. ზემო-ალვანი. 
მიდამოები

ახმეტა კახეთი



956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

წმ. ნიკოლოზის ეკლესია სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

სასახლე XIII ს. II ნახ. სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

სატრაპეზო სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

კოშკი-სამრეკლო სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

956 03.10.07 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

საცხ. ნაგებობა სოფ. ზემო ხოდაშენი ახმეტა კახეთი

963 03.10.07 ინდურთის კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ინდურთა ახმეტა კახეთი

964 03.10.07 კვავლოს კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი კვავლო ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

დარბაზული ეკლესია V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

ეკლესია V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

სამრეკლო V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

გალავანი V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

კარიბჭე V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

966 03.10.07 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი V-VIII_IX სს. სოფ. მატანი ახმეტა კახეთი

967 03.10.07 ერელაანთ საყდარი V_VI სს. სოფ. მატანი, მიდამოები ახმეტა კახეთი

973 03.10.07 გუმბათოვანი საყდარი IX ს. II ნახ. სოფ. მატანი, მდ. 
კურტანაძეულის ხეობა

ახმეტა კახეთი

994 03.10.07 ფარსმის ციხე-სახლები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ფარსმა ახმეტა კახეთი

996 03.10.07 ხარჭაშნის ღვთაების ეკლესია 1731 წ. სოფ. ქვემო ალვანსა და სოფ. 
ფიჩხოვანს შორის

ახმეტა კახეთი

1017 03.10.07 კურტანიძეულის წმ. 
მარინეს ეკლესია, 

კომპლექსი

წმ. მარინეს ეკლესია XII_XIII სს. სოფ. ხევისჭალა ახმეტა კახეთი

1017 03.10.07 კურტანიძეულის წმ. 
მარინეს ეკლესია, 

კომპლექსი

კოშკი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ხევისჭალა ახმეტა კახეთი

1017 03.10.07 კურტანიძეულის წმ. 
მარინეს ეკლესია, 

კომპლექსი

გალავანი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ხევისჭალა ახმეტა კახეთი

1030 03.10.07 ჰეღოს კოშკები გვ. შუასაუკუნეები ნამოსახლარი ჰეღო ახმეტა კახეთი

1031 03.10.07 იოანე ნათლისმცემლის ხატი გვიანი შუა საუკუნ. ნამოსახლარი ჰეღო ახმეტა კახეთი

1032 03.10.07 გურჯაანის ყველაწმინდა 
ეკლესია

VIII ს. ქ. გურჯაანი. მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1052 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია VI ს. სოფ. ვაზისუბანი გურჯაანი კახეთი

1053 03.10.07 ეკლესია დავითიანი VI-VII სს. სოფ. ვაზისუბანი გურჯაანი კახეთი

1054 03.10.07 მონასტერი სანაგირე წმ. გიორგის ეკლესია X-XI სს. სოფ. ვაზისუბანი, 
მიდამოები

გურჯაანი კახეთი

1054 03.10.07 მონასტერი სანაგირე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ვაზისუბანი, 
მიდამოები

გურჯაანი კახეთი

1054 03.10.07 მონასტერი სანაგირე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ვაზისუბანი, 
მიდამოები

გურჯაანი კახეთი

1058 03.10.07 ვაჩნაძიანის პალატნი, სასახლე X ს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1061 03.10.07 ვაჩნაძიანის 
ყველაწმინდა

ტაძარი გუმბათიანი IXს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1061 03.10.07 ვაჩნაძიანის 
ყველაწმინდა

ეკლესია ბაზილიკური VI-VII სს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1061 03.10.07 ვაჩნაძიანის 
ყველაწმინდა

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1061 03.10.07 ვაჩნაძიანის 
ყველაწმინდა

გალავანი შუა საუკუნ. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1061 03.10.07 ვაჩნაძიანის 
ყველაწმინდა

სხვა ნაგებობანი სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1075 03.10.07 ზეგაანი, მონასტერი ტაძარი ბაზილიკური VII ს. სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1075 03.10.07 ზეგაანი, მონასტერი ეკლესია წმ. მარინესი V ს. სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1075 03.10.07 ზეგაანი, მონასტერი ეკლესია ერთნავიანი შუასაუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1075 03.10.07 ზეგაანი, მონასტერი გალავანი შუასაუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1075 03.10.07 ზეგაანი, მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1082 03.10.07 საბაწმინდის ეკლესია და 
სამრეკლო

XV_XVI სს. XIII ს. სოფ. კარდანახი გურჯაანი კახეთი

1083 03.10.07 ბაზილიკა VI ს. სოფ. კარდანახი გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი ბაზილიკა სამეკლესიანი X-XI სს. სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი ეკლესია "წვეროდაბალი" სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი მცირე გუმბათიანი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი სასახლე V ს. სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი გალავანი VIII-IX სს. სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1124 03.10.07 ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭერემი, მიდამოები გურჯაანი კახეთი

1130 03.10.07 ახალი შუამთა. ღვთისმშობლის 
ეკლესია

XVI ს. შუა ხანა ქ. თელავიდან 2,5 კმ. 
დაშორებით

თელავი კახეთი

1131 03.10.07 ახალი შუამთა. სამრეკლო XVI ს. შუა ხანა ქ. თელავიდან 2,5 კმ. 
დაშორებით

თელავი კახეთი

1132 03.10.07 ძველი შუამთა. ბაზილიკა V_VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. 
დაშორებით

თელავი კახეთი

1133 03.10.07 ძველი შუამთა. გუმბათოვანი 
ტაძარი

V_VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. 
დაშორებით

თელავი კახეთი

1134 03.10.07 ძველი შუამთა. გუმბათოვანი 
ეკლესია

V_VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. 
დაშორებით

თელავი კახეთი



1135 03.10.07 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული კომპლექსი

VI-XII სს. ქ. თელავი , ჩრდილოეთით თელავი

1136 03.10.07 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

ფერიცვალების ეკლესია VI_XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით თელავი კახეთი

1137 03.10.07 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

აკადემია VI_XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით თელავი კახეთი

1138 03.10.07 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

სამება VI_XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით თელავი კახეთი

1139 03.10.07 აკურის მამადავითის ეკლესია IX ს. სოფ. აკურა თელავი კახეთი

1140 03.10.07 ვანთა, სასახლის ნაშთები VIII_IX სს. სოფ. ვანთა თელავი კახეთი

1141 03.10.07 იყალთოს სამეკლესიანი 
ბაზილიკა

ადრე შუასაუკუნეები სოფ. იყალთო თელავი კახეთი

1142 03.10.07 წმ. შიოს ეკლესია XII_XIII სს. სოფ. იყალთო თელავი კახეთი

1145 03.10.07 კონდოლის ნათლისმცემლის 
ეკლესია

VI ს. სოფ. კონდოლი თელავი კახეთი

1151 03.10.07 ქოჩალოს ორნავიანი ბაზილიკა VI ს. ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხი კახეთი

1182 03.10.07 მაჭის (თოღის) ციხე და ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ცოდნისკარი, 
მიდამოები, მდ. მაზიმ-ჩაის 
ხეობა

ლაგოდეხი კახეთი

1184 03.10.07   პეტრე-პავლეს  ეკლესია XVII-XVIII სს. ქ. საგარეჯო, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1233 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი, ნასოფლარი საგარეჯო კახეთი

1234 03.10.07 ციხის კომპლექსი IX_X სს სოფ. მანავი, მიდამოები 
მთაზე

საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი ტაძარი გუმბათიანი V-VI სს. სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი სამრეკლო XVI-XVIII სს. სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი საბა ტუსიშვილის სასახლე XVIII ს. სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი სასახლე ძველი შუა საუკუნეები სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი საცხოვრებელი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1242 03.10.07 ნინოწმინდის ანსამბლი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ნინოწმინდა საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

დოდოსრქა VI_X სს.  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

ეკლესია. დიდი გამო-ქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

ეკლესია გუმბათიანი შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

სატრაპეზო შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

სენაკები გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

კოშკი შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1258 03.10.07 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული 

მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია ფერისცვალებისა, 
გამოქვაბული

VI_XVIII სს. შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

სატრაპეზო გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

კოშკი ალექსანდრე მეფისა XVII ს. სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ოთახები გიორგი XIII-სა XVIII ს. სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

თავდაცვითი ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1259 03.10.07 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

ტაძარი გამოქვაბული    XI-XII სს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბული იოანე 
ბოდბელისა

XVIII ს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბული ავალიშვილისა XVIII ს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1260 03.10.07 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბულები .ეკლესია 
გამოქვაბული   " .გამოქვაბული 
იოანე      

შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1263 03.10.07 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია-გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი



1263 03.10.07 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1263 03.10.07 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია მცირე, გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1263 03.10.07 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1264 03.10.07 ციხე-ქალაქი უჯარმა ეკლესია-ჯვარპატიოსანი V_XVIII სს.  სოფ. უჯარმა მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1264 03.10.07 ციხე-ქალაქი უჯარმა ზედაზენი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1264 03.10.07 ციხე-ქალაქი უჯარმა გალავანი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1264 03.10.07 ციხე-ქალაქი უჯარმა სასახლე შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1264 03.10.07 ციხე-ქალაქი უჯარმა სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

ეკლესია VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სამრეკლო VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სასახლე VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

კოშკი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

გალავანი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1274 03.10.07 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1275 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია XIV_XV სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები საგარეჯო კახეთი

1279 03.10.07 ბოდბე. მონასტერი ”წმ. ნინოს” ეკლესია VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები სიღნაღი კახეთი

1279 03.10.07 ბოდბე. მონასტერი ”ამაღლების”ეკლესია VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები სიღნაღი კახეთი

1279 03.10.07 ბოდბე. მონასტერი გალავანი VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები სიღნაღი კახეთი

1280 03.10.07 ციხე-გალავანი XVI-XVIII სს. ქ. სიღნაღი სიღნაღი კახეთი

1281 03.10.07 კოშკი-სამრეკლო XVIII_XIX სს. ქ. სიღნაღი, ჩრდილოეთით სიღნაღი კახეთი

1322 03.10.07 ბერების სერი, ქოლაგირი, 
დიდი ქვაბები, პატარა ქვაბები       

XI-XII სს. სოფ. მაღარო მიდამოები, სიღნაღი კახეთი

1334 03.10.07 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

ტაძარი გუმბათიანი VI-XVIII სს. სოფ. ტიბაანი სიღნაღი კახეთი

1334 03.10.07 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

გალავანი VI-XVIII სს. სოფ. ტიბაანი სიღნაღი კახეთი

1334 03.10.07 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი VI-XVIII სს. სოფ. ტიბაანი სიღნაღი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები ტაძარი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები ბაზილიკა სამნავიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები ეკლესია გუმბათიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები ეკლესია ერთნავიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები სასახლე IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები კოშკი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები სატრაპეზო IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები გალავანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1350 03.10.07 ნეკრესი. მიდამოები სხვა ნაგებობანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1357 03.10.07 ძველი გავაზი V-XVII სს. სოფ. ახალსოფელი ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი ტაძარი მთავარანგელოზისა გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი კოშკი საცხოვრებელი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი ეკლესია "თარსა გალავანი" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი ქარვასლა "ნაქულბაქევი" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი აბანო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი ციხე "სამება" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1367 03.10.07 გრემი. ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები ყვარელი კახეთი

1419 03.10.07 ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

ეკლესია VI-VI-I სს. სოფ. შილდა ყვარელი კახეთი

1419 03.10.07 ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. შილდა ყვარელი კახეთი

1419 03.10.07 ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა ყვარელი კახეთი

1419 03.10.07 ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა ყვარელი კახეთი

1421 03.10.07 ბარცანა. ეკლესია გუმბათიანი X ს. სოფ. შილდა ყვარელი კახეთი

1474 03.10.07 ოზაანის ”ამაღლების” 
გუმბათიანი ტაძარი 

XII-XIII სს. სოფ. ოზაანი, მიდამოები დედოფლისწყარო კახეთი

1482 03.10.07 ბოლნისის სიონი ტაძარი 478-498 წწ. სოფ. ბოლნისი, მდ. 
ფოლადაურის მარცხ. 
ნაპირზე

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1482 03.10.07 ბოლნისის სიონი სამრეკლო 1678-1688 სოფ. ბოლნისი, მდ. 
ფოლადაურის მარცხ. 
ნაპირზე

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1482 03.10.07 ბოლნისის სიონი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ბოლნისი, მდ. 
ფოლადაურის მარცხ. 
ნაპირზე

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1487 03.10.07 ქვემო ბოლნისის "ვანათის" 
ეკლესია

V_VI სს. ქ. ბოლნისი აღმოსავლეთით 
7 კმ.

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1491 03.10.07 ”სათხის” ეკლესია X_XI სს. დაბა კაზრეთი, მიდამოები ბოლნისი ქვემო ქართლი

1494 03.10.07 მონასტერი სამების ეკლესია XIII ს. დაბა კაზრეთი. მიდამოები 
"ისპიანი"

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1494 03.10.07 მონასტერი სატრაპეზო განვით. შუა საუკუნ დაბა კაზრეთი. მიდამოები 
"ისპიანი"

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1494 03.10.07 მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. დაბა კაზრეთი. მიდამოები 
"ისპიანი"

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1496 03.10.07 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია V-VI სს. სოფ. აკაურთა ბოლნისი ქვემო ქართლი



1503 03.10.07 ციკლოპური ციხე ძვ.წ, I ათასწლ. სოფ. არუხლო ბოლნისი ქვემო ქართლი

1534 03.10.07 ზედა ეკლესია VI ს. სოფ. სარაჩლო მიდამოები 
"მანხუტი"

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1535 03.10.07 ქვედა ეკლესია VI-VII სს. სოფ. სარაჩლო მიდამოები 
"მანხუტი"

ბოლნისი ქვემო ქართლი

1540 03.10.07 ”წმ. ნიკოლოზის” ეკლესია 
(კარის -  ორბელიანის)

XVII-XVIII სს. სოფ. ტანძია ბოლნისი ქვემო ქართლი

1554 03.10.07 აკვანების ეკლესია VI-VII სს. სოფ. ქვეში, მიდამოები ბოლნისი ქვემო ქართლი

1557 03.10.07 ქოლაგირის ციხის 
კომპლექსი

ციხე-გალავანი განვით. შუა საუკ. ნასოფლარი ქოლაგირი ბოლნისი ქვემო ქართლი

1557 03.10.07 ქოლაგირის ციხის 
კომპლექსი

ციხის ეკლესია განვით. შუა საუკ. ნასოფლარი ქოლაგირი ბოლნისი ქვემო ქართლი

1564 03.10.07 ბეთანიის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XII-XIII სს. სოფ. კვესეთი, მიდამოები გარდაბანი ქვემო ქართლი

1564 03.10.07 ბეთანიის მონასტერი ეკლესია 1196 წ. სოფ. კვესეთი, მიდამოები გარდაბანი ქვემო ქართლი

1564 03.10.07 ბეთანიის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კვესეთი, მიდამოები გარდაბანი ქვემო ქართლი

1570 03.10.07 მარტყოფის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. სოფ. ნორიო ჩრდილო-
აღმოსავლეთით 5 კმ.

გარდაბანი ქვემო ქართლი

1570 03.10.07 მარტყოფის მონასტერი კოშკი-სამრეკლო 1699 წ. სოფ. ნორიო ჩრდილო-
აღმოსავლეთით 5 კმ.

გარდაბანი ქვემო ქართლი

1570 03.10.07 მარტყოფის მონასტერი ანტონ მარტყოფელის სვეტი ადრეული შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილო-
აღმოსავლეთით 5 კმ.

გარდაბანი ქვემო ქართლი

1570 03.10.07 მარტყოფის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილო-
აღმოსავლეთით 5 კმ.

გარდაბანი ქვემო ქართლი

1586 03.10.07 ამაღლების ეკლესია VI-VII სს. სოფ. განახლება, მიდამოები დმანისი ქვემო ქართლი

1592 03.10.07 პეტრიანთ საყდარი (კუხის 
ეკლესია)

1014-22 წწ. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1593 03.10.07 ეგრისის კომპლექსი ეკლესია ნათლისმცემლისა X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1593 03.10.07 ეგრისის კომპლექსი "დანგრეული ეკლესია" X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1593 03.10.07 ეგრისის კომპლექსი "შავი საყდარი" X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1598 03.10.07 ეკლესია ”სიხუაანთ საყდარი” 1034 წ. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1599 03.10.07 სტელების ჯგუფი 
"კვირაცხოველი"

VI-VII სს. სოფ. დიდი გომარეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1607 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. დიდი გომარეთი, 
მიდამოები "შავსაყდრები"

დმანისი ქვემო ქართლი

1608 03.10.07 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია X ს. სოფ. დიდი გომარეთი, 
მიდამოები "შავსაყდრები"

დმანისი ქვემო ქართლი

1617 03.10.07 ვარდისუბანი. 
მონასტერი

ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, 
სასაფლაოზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1617 03.10.07 ვარდისუბანი. 
მონასტერი

სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, 
სასაფლაოზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1617 03.10.07 ვარდისუბანი. 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, 
სასაფლაოზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1619 03.10.07 ”წმ. დემეტრეს” ეკლესია VIII_IX სს. გადაკეთებ. XIX ს. სოფ. ველისპირი დმანისი ქვემო ქართლი

1622 03.10.07 ეკლესია X-XI სს. სოფ. ზემო ყარაბულაღი დმანისი ქვემო ქართლი

1624 03.10.07 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. კაკლიანი დმანისი ქვემო ქართლი

1631 03.10.07 რევაზაშენის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. მამულა, მიდამოები 
რევაზაშენის ნასოფლარი

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი სიონი 1213-1222 წწ. სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი ”წმ. მარინეს” ეკლესია 1702 წ. სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი აბანო გვიანი შუა საუკ. სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი გალავნი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1646 03.10.07 დმანისი. ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა დმანისი, 
ნაქალაქარის ტერიტორია

დმანისი ქვემო ქართლი

1653 03.10.07 ”წმ. ბასილის” ეკლესია VIII-IX სს. სოფ. სარკინეთი დმანისი ქვემო ქართლი

1654 03.10.07 ”ამაღლების” ეკლესია VIII-IX სს. სოფ. სარკინეთი, ჩრდ-აღმ-
ით

დმანისი ქვემო ქართლი

1665 03.10.07 უკანგორის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. უკანგორი დმანისი ქვემო ქართლი

1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

ეკლესია ერთნავიანი XII-XIII სს. მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

კოშკი შუა საუკუნეები მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

სასახლე XII-XIII სს. მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

ბჭე XIII ს. მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

გალავანი შუა საუკუნეები მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი



1678 03.10.07 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები მდ. ქციასა და ზურტაკეთის 
შესართავთან, მთიანი ტყის 
კალთაზე

დმანისი ქვემო ქართლი

1682 03.10.07 მანგლისის ეკლესია გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. დაბა მანგლისი თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1682 03.10.07 მანგლისის ეკლესია გალავანი 1667 წ. დაბა მანგლისი თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1682 03.10.07 მანგლისის ეკლესია სამრეკლო XIX ს. დაბა მანგლისი თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1686 03.10.07 აბელიანის ეკლესია 1250-1259 წ. სოფ. აბელიანი, სასაფლაოზე თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1687 03.10.07 ეკლესია დრიანეთი X-XI სს. სოფ. ალექსეევკა, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

ტაძარი ერთნავიანი 1231-38 წწ. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

ეკლესია მცირე შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სამწირველო გალავანს გარეთ შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სამრეკლო 1278 წ. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სასახლე XIII ს. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1712 03.10.07 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1714 03.10.07 ქვაჯვარი XIII ს. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1738 03.10.07 ვაშლოვანის კოშკი "სალხინო" 1811 წ. სოფ. ვაშლოვანი თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1740 03.10.07 ნადარბაზევი სასახლე X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1740 03.10.07 ნადარბაზევი მარანი X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1740 03.10.07 ნადარბაზევი გალავანი X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1758 03.10.07 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

ეკლესია XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 
1 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1758 03.10.07 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სამრეკლო XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 
1 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1758 03.10.07 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სატრაპეზო XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 
1 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1758 03.10.07 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 
1 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე სიონი 759-777 წწ. სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე ეკლესია სამნავიანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე მეგალითები შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1759 03.10.07 ნაქალაქარი სამშვილდე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი ეკლესია ერთნავიანი X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი სამწირველო X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი სამრეკლო X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი სახლი ორსართულიანი X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი სხვა ნაგებობანი X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1760 03.10.07 პირღებულის მონასტერი გამოქვაბულები X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის 
ჩრდ-დასავლეთით, მდ. 
ხრამის მარცხენა ნაპირზე

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1772 03.10.07 ბირთვისის ციხე განვით. უშა საუკ. სოფ. ფარცხისი, 
ჩრდილოეთით 2,5 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1773 03.10.07 ხულუტის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ფიტარეთი. სამხრეთ-
აღმ. 2 კმ.

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1774 03.10.07 ფიტარეთი. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი 1213-22 წწ. სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1774 03.10.07 ფიტარეთი. მონასტერი სამრეკლო სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1774 03.10.07 ფიტარეთი. მონასტერი გალავანი სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1774 03.10.07 ფიტარეთი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1778 03.10.07 ”ანდრიას” ნასახლარი ორი 
ეკლესიით

ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ქოსალარი, მიდამოები თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1785 03.10.07 ღოუბანის ”ორმოცმოწამის” 
ეკლესია

XVI ს. სოფ. ღოუბანი, ჩრდ-
დასავლეთით

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი



1803 03.10.07 ეკლესია "დედა ღვთისა" 
("მამუკაანთ საყდარი")

VIII-IX სს. სოფ. წინწყარო, 
დასავლეთით

თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1807 03.10.07 ეკლესია "ცხნარი" 1. ეკლესია "ცხნარი" XIII ს. სოფ. წყნარი აბანო თეთრიწყარო ქვემო ქართლი

1807 03.10.07 2. ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წყნარი აბანო თეთრიწყარო ქვემო ქართლი
1831 03.10.07 "წითელი ხიდი" XVII ს. სოფ. ქირაჩ-მუღანლო, მდ. 

ხრამზე
მარნეული ქვემო ქართლი

1837 03.10.07 მონასტერი ეკლესია XIII ს. სოფ. წერაქვი. ჩრდილო-აღმ. 
2,5 კმ., მიდამოები "ქალაფა"

მარნეული ქვემო ქართლი

1837 03.10.07 მონასტერი სხვა ნაგებობანი XVII-XVIII სს. სოფ. წერაქვი. ჩრდილო-აღმ. 
2,5 კმ., მიდამოები "ქალაფა"

მარნეული ქვემო ქართლი

1837 03.10.07 მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. წერაქვი. ჩრდილო-აღმ. 
2,5 კმ., მიდამოები "ქალაფა"

მარნეული ქვემო ქართლი

1839 03.10.07 წოფის ციხე ადრ. შუა საუკ. სოფ. წოპი მარნეული ქვემო ქართლი

1840 03.10.07 ეკლესია V-VI სს. სოფ. წოპი, ჩრდილო 
განაპირას

მარნეული ქვემო ქართლი

1842 03.10.07 გუმბათიანი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ხოჯორნი, 
დასავლეთით

მარნეული ქვემო ქართლი

1845 03.10.07 წმ. დემეტრეს ბაზილიკური 
ეკლესია

VI ს. ქ.  წალკა წალკა ქვემო ქართლი

1848 03.10.07 ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწლ. სოფ. ავრანლო (თეზი) 
დასავლეთით 100 კმ.

წალკა ქვემო ქართლი

1849 03.10.07 ქვა ასომთავრული წარწერით XII-XIII სს. სოფ. ავრანლო (თეზი) 
ჩრდილოეთით მთის 
კალთაზე

წალკა ქვემო ქართლი

1850 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია VI-VII ს. სოფ. აიაზმი წალკა ქვემო ქართლი

1852 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფ. არჯევან-სარვანი წალკა ქვემო ქართლი

1853 03.10.07 ეკლესია განვით. შუა საუკ.  სოფ. არჯევან-სარვანის 
მიდამოები, ნასოფლარი 
გოხნარი

წალკა ქვემო ქართლი

1860 03.10.07 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ბურნაშეთი, 
სასაფლაოზე

წალკა ქვემო ქართლი

1864 03.10.07 ციკლოპური ციხე ძვ. წ. II-I ათასწლ. სოფ. გუმბათი, ჩრდილო-
დასავლეთით

წალკა ქვემო ქართლი

1865 03.10.07 წმ. გიორგის გუმბათიანი 
ეკლესია

X-XI სს. სოფ. დაშბაში წალკა ქვემო ქართლი

1867 03.10.07 წმ. დემეტრეს ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ედიქილისა, 
სასაფლაოზე

წალკა ქვემო ქართლი

1869 03.10.07 სასახლე გვ. შუა საუკ. სოფ. ედიქილისა წალკა ქვემო ქართლი

1870 03.10.07 წმ. კონსტანტინეს ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. თეჯისი (კნოლე)  
დასავლეთით შემაღლებულ 
პლატოზე

წალკა ქვემო ქართლი

1871 03.10.07 მენჰირი ძვ. წ. I ათასწლ. სოფ. თეჯისი (კნოლე) 
დასავლეთით მაღალ 
პლატოზე ეკლესიაში

წალკა ქვემო ქართლი

1875 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია VI-VII სს სოფ. კუშჩი (გველფარეხა) წალკა ქვემო ქართლი

1878 03.10.07 ციკლოპური ციხე ძვ.წ.აღ I ათასწლ. სოფ. ნარდევანი (ოლთისი) წალკა ქვემო ქართლი

1883 03.10.07 ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწლ. სოფ. სანთა (უწყლო) 
ჩრდილო-დასავლეთით

წალკა ქვემო ქართლი

1886 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ქირიაქი წალკა ქვემო ქართლი

1887 03.10.07 ორმალიანი ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქირიაქი წალკა ქვემო ქართლი

1892 03.10.07 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

ეკლესია 1189-1209 წწ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები 
"ლიპარიტის უბანი"

წალკა ქვემო ქართლი

1892 03.10.07 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

სატრაპეზო განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები 
"ლიპარიტის უბანი"

წალკა ქვემო ქართლი

1892 03.10.07 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

კარიბჭე განვით. შუა საუკ სოფ. ჩათახი, მიდამოები 
"ლიპარიტის უბანი"

წალკა ქვემო ქართლი

1892 03.10.07 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები 
"ლიპარიტის უბანი"

წალკა ქვემო ქართლი

1896 03.10.07 ეკლესია "ჭოჭიანის საყდარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ჭოჭიანი  მიდამოები წალკა ქვემო ქართლი

1899 03.10.07 გორისციხე ციხე           შუასაუკუნეები ქ. გორი გორი შიდა ქართლი

1899 03.10.07 გორისციხე მცირე ეკლესია                               შუასაუკუნეები ქ. გორი გორი შიდა ქართლი

1899 03.10.07 გორისციხე კოშკი  ქ. გორი გორი შიდა ქართლი

1899 03.10.07 გორისციხე ”ცხრაკარა"  შუასაუკუნეები ქ. გორი გორი შიდა ქართლი

1899 03.10.07 გორისციხე ციხის ეკლესია      შუასაუკუნეები ქ. გორი გორი შიდა ქართლი

1906 03.10.07 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

ეკლესია ერთნავიანი IX ს. სოფ. ბიეთი მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1906 03.10.07 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1906 03.10.07 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

კოშკები შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1906 03.10.07 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1907 03.10.07 ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესია VII-XI სს. სოფ. გარდატენი, მდ. ვერე 
ხეობა

გორი შიდა ქართლი

1908 03.10.07 ვერეს ციხე IX_X სს. სოფ. გარდატენი, მდ. ტანას 
ხეობა

გორი შიდა ქართლი

1913 03.10.07 ატენის სიონი VI ს. სოფ. დიდი ატენი, 
მიდამოები

გორი შიდა ქართლი

1915 03.10.07 ეკლესია ორბელიანისა VIII-IX სს. სოფ. დიდი ატენი გორი შიდა ქართლი

1921 03.10.07 წმ. გიორგის ტაძარი 906 წ. სოფ. ერედვი გორი შიდა ქართლი

1931 03.10.07 აჩაბეთის ციხე XVI ს. სოფ. ზემო აჩაბეთი გორი შიდა ქართლი

1934 03.10.07 მთავარანგელოზის ეკლესია Xს. სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი

1935 03.10.07 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

გუმბათიანი ეკლესია    V_VI სს. სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი



1935 03.10.07 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო           XVI_XVII სს. სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი

1935 03.10.07 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

ეპისკოპოსის სასახლე            X_XI სს. სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი

1935 03.10.07 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი           შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი

1935 03.10.07 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი  შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიქოზი გორი შიდა ქართლი

1938 03.10.07 ეკლესია VIII-IX სს. სოფ.  ინაური გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

გრძელი ნაგებობა VII -ს. სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

დასავლეთის ეკლესია სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

უფლისწულის ეკლესია სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

დიდეზოიანი და ერდოიანი 
სახლები

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ორსვეტიანი და ოთხსვეტიანი 
დარბაზების კომპლესი

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მთავარი ქუჩის თავში მდებარე 
ნაგებობა

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

კესონებიანი დარბაზი, 
ცენტრალური კომპლექსი

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

წითელი ოთახის კომპლ. სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ერთსვეტიანი დარბაზი სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

კოხტა და მოხატულოთახიანი 
სახლ.

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მაღალტახტიანი ოთახის 
კომპლექსი

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მაყვლიანი, წარმართული 
ტაძარი

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მიუვალი ნაგებობა სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

სადა ოთახი სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ქარაფისპირა სახლი სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ქუჩისპირა ბაქანი სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1953 03.10.07 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

შეწყვილებულკოჭებიანი 
დარბაზი 

სოფ. უფლისციხე გორი შიდა ქართლი

1954 03.10.07 საორბისის წმ. გიორგის  
ეკლესია

1152 წ. აღდგენილია 1962 წ. სოფ. ფიცესი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1957 03.10.07 ქვახვრელის გამოქვაბულების 
კომპლექსი

ადრინდ. ფეოდ. ხანა სოფ. ქვახვრელი გორი შიდა ქართლი

1960 03.10.07 იკორთის ტაძარი ტაძარი გუმბათიანი 1172 წ. სოფ.  ქვემო იკორთა გორი შიდა ქართლი

1960 03.10.07 იკორთის ტაძარი ციხე-დარბაზი შუა საუკუნეები სოფ.  ქვემო იკორთა გორი შიდა ქართლი

1961 03.10.07 თირის მონასტერი ღვთისმშობლის ბაზილიკა XIII ს. სოფ.  ქვემო მონასტერი გორი შიდა ქართლი

1961 03.10.07 თირის მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი გორი შიდა ქართლი

1961 03.10.07 თირის მონასტერი სატრაპეზო გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი გორი შიდა ქართლი

1961 03.10.07 თირის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი გორი შიდა ქართლი

1961 03.10.07 თირის მონასტერი გამოქვაბულები გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი გორი შიდა ქართლი

1964 03.10.07 საბაწმინდა. მონასტერი ეკლესია ბაზილიკური შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1964 03.10.07 საბაწმინდა. მონასტერი კოშკი შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1964 03.10.07 საბაწმინდა. მონასტერი გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1964 03.10.07 საბაწმინდა. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1964 03.10.07 საბაწმინდა. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ.  ხეითი, მიდამოები გორი შიდა ქართლი

1980 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკ. ქ. ცხინვალი, სომხის ქ.№16 გორი შიდა ქართლი

1981 03.10.07 კავთის წმ. გიორგის ეკლესია IX-X სს. ქ. ცხინვალი, ტელმანის ქ.85 გორი შიდა ქართლი

1987 03.10.07 ნინოწმინდის ეკლესია VII_VIII სს. გადაკეთ IX_X სს. სოფ. აღაიანის თხოთის მთა კასპი შიდა ქართლი

1992 03.10.07 ფავნისის წმ. გიორგის ეკლესია IX_X სს. სოფ. გარიყულა, ძველი 
სასაფლაო

კასპი შიდა ქართლი

1993 03.10.07 ბოლგარსკის სახლი-აგარაკი XIXს. 90-იანი წწ. სოფ. გარიყულა კასპი შიდა ქართლი

1994 03.10.07 თარხნიშვილების სასახლე და 
აბანო

XIX ს. 30-იანი წწ. სოფ. გარიყულა კასპი შიდა ქართლი

1999 03.10.07 კაბერის წმ. გიორგის ეკლესია 1014-27 წწ. სოფ. გოსტიბე, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2002 03.10.07 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

წმ. ესტატეს გუმბათიანი 
ტაძარი

სოფ. ერთაწმინდა კასპი შიდა ქართლი

2002 03.10.07 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი XIIIს. I ნახ., შეკეთ. XIXს II 
ნახ.

სოფ. ერთაწმინდა კასპი შიდა ქართლი

2002 03.10.07 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

სამრეკლო განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. ერთაწმინდა კასპი შიდა ქართლი

2005 03.10.07 იდლეთის ნათლისმცემლის 
ეკლესია

VIს. I ნახ. სოფ. იდლეთი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2006 03.10.07 იკვის წმ. გიორგის ეკლესია XIს. I ნახ. სოფ. იკვი, მდ. შაბწყალას 
მარჯ. ნაპირი.

კასპი შიდა ქართლი

2008 03.10.07 ლავრის  ეკლესია X ს. I ნახ. სოფ. ლავრისხევი, 
მიდამოები

კასპი შიდა ქართლი

2009 03.10.07 ორბელიანთა სასახლის 
კომპლექსი

XVIII_XIX სს. სოფ. ლამისყანა, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი



2010 03.10.07 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გუმბათიანი ტაძარი XIII ს. სოფ. მეტეხი კასპი შიდა ქართლი

2010 03.10.07 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

სამრეკლო XIX ს. სოფ. მეტეხი კასპი შიდა ქართლი

2010 03.10.07 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გალავანი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. მეტეხი კასპი შიდა ქართლი

2013 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია X ს. სოფ. ნიაბი კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

ღვთისმშობლის ეკლესია VII ს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

ნათლისმცემლის ეკლესია XIII_XIV ს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

სამრეკლო XVII_XVIII სს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

სატრაპეზო XIII_XIV სს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

რკონის ხიდი XII_XIII სს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2016 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2017 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია XIII ს. სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2017 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2017 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

სასალხე სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2017 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2017 03.10.07 რკონის ციხის 
კომპლექსი

სადაზვერვო კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2018 03.10.07 სვიმონ მესვეტის სავანე XIV_XV სს. სოფ. რკონი მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2020 03.10.07 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

გუმბათიანი ტაძარი 1030 წ. სოფ. სამთავისი კასპი შიდა ქართლი

2020 03.10.07 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

სამრეკლო XVIII ს. I ნახ. სოფ. სამთავისი კასპი შიდა ქართლი

2020 03.10.07 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

ეპისკოპოსის პალატი განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. სამთავისი კასპი შიდა ქართლი

2020 03.10.07 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი XVII ს. II ნახ. სოფ. სამთავისი კასპი შიდა ქართლი

2020 03.10.07 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

მცირე ეკლესია სოფ. სამთავისი კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი გუმბათოვანი ეკლესია XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი სამრეკლო XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი გალავანი XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი სატრაპეზო XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი კოშკი XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2021 03.10.07  ქვათახევის კომპლექსი საცხოვრებელი სახლი XII-XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის 
ხეობა

კასპი შიდა ქართლი

2022 03.10.07 ამილახვართა ციხე-დარბაზები XVII_XVIII სს. სოფ. ქვემო ჭალა კასპი შიდა ქართლი

2023 03.10.07 სხვილოს (ცხვილოს) ციხე-
დარბაზის კომპლექსი

X_XVIII სს. სოფ. ქვემო ჭალა, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

მაღალაანთ ეკლესია, ბეთლემის 
ღვთისმშობელი

XV_XVIII სს. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

სოლომონ მაღალაძის სამრეკლო 1716 წ. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

პაპუა მაღალაძის სამრეკლო-
საძვალე

XVI_XVII სს. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

ზემო კოშკი 1679 წ. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2024 03.10.07 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

აფთიაქი სოფ.  წინარეხი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2025 03.10.07 თავკავთის კომპლექსი წმ. გიორგის ეკლესია VIII ს. სოფ. წინარეხი, ქედის 
კლდის კონცხზე

კასპი შიდა ქართლი

2025 03.10.07 თავკავთის კომპლექსი ციხე-გალავანი VIII ს. სოფ. წინარეხი, ქედის 
კლდის კონცხზე

კასპი შიდა ქართლი

2026 03.10.07 მარჯანიძეების სახლი-დარბაზი XVIII_XIX სს. სოფ.  წინარეხი კასპი შიდა ქართლი

2027 03.10.07 დრისის ჯავახაანთ ციხის 
კომპლექსი

განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. ჭყოპიანი, მიდამოები კასპი შიდა ქართლი

2031 03.10.07 წმ. თევდორეს ეკლესია 
(კვირიკეწმინდა)

გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ხოვლე, სასაფლაოზე კასპი შიდა ქართლი

2033 03.10.07 ციხე-დარბაზის კომპლექსი და 
ნასოფლარი

გვიან ფეოდ. ხანა, XVIII ს. სოფ. აბისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2038 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არადეთი, სასაფლაოზე ქარელი შიდა ქართლი

2040 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არადეთი, სასაფლაოზე ქარელი შიდა ქართლი

2048 03.10.07 კომპლექსი მამა პიროსის ეკლესია VI ს. სოფ. ბრეთი ქარელი შიდა ქართლი

2048 03.10.07 კომპლექსი ეკლესია წმ. გიორგისა VIII_IX სს. სოფ. ბრეთი ქარელი შიდა ქართლი



2048 03.10.07 კომპლექსი სამრეკლო სოფ. ბრეთი ქარელი შიდა ქართლი

2051 03.10.07 სატაძრო კომპლექსი-
დედოფლის მინდორი

ძვ.წ. I ს. სოფ. დოღლაური ქარელი შიდა ქართლი

2072 03.10.07 მიძინების გუმბათიანი ტაძარი 
და გალავანი

1152 წ. გვიანი შუა საუკ. სოფ. თიღვა ქარელი შიდა ქართლი

2086 03.10.07 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე-დარბაზის 

კომპლექსი

გალავანი XVII ს. სოფ. ორთუბანი ქარელი შიდა ქართლი

2086 03.10.07 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე-დარბაზის 

კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია XVII ს. სოფ. ორთუბანი ქარელი შიდა ქართლი

2086 03.10.07 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე-დარბაზის 

კომპლექსი

სამრეკლო XVII ს. სოფ. ორთუბანი ქარელი შიდა ქართლი

2086 03.10.07 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე-დარბაზის 

კომპლექსი

კოშკი XVII ს. სოფ. ორთუბანი ქარელი შიდა ქართლი

2086 03.10.07 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე-დარბაზის 

კომპლექსი

საცხოვრებელი სახლი XVII ს. სოფ. ორთუბანი ქარელი შიდა ქართლი

2089 03.10.07 რუისის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

ღვთისმშობლის ტაძარი VIII_IX სს. სოფ.  რუისი ქარელი შიდა ქართლი

2089 03.10.07 რუისის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

კოშკი-სამრეკლო გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ.  რუისი ქარელი შიდა ქართლი

2089 03.10.07 რუისის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გალავანი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ.  რუისი ქარელი შიდა ქართლი

2092 03.10.07 სამწევრისის წმ. გიორგის 
ეკლესია

გუმბათიანი ტაძარი სოფ.  სამწევრისი ქარელი შიდა ქართლი

2092 03.10.07 სამწევრისის წმ. გიორგის 
ეკლესია

კარიბჭე VII ს. სოფ.  სამწევრისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი ურბნისის სიონი V_VI ს. სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი გალავანი ძვ.წ.აღ IV_III სს. სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი სამრეკლო XVIII ს. სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი აბანო III ს. სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი მარანი VI_VII სს. სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2098 03.10.07 ნაქალაქარი ურბნისი წყალსადენი სოფ. ურბნისი ქარელი შიდა ქართლი

2103 03.10.07 გიგოს საყდარი XVIIს. სოფ.  ყინცვისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2104 03.10.07 ყინწვისის კომპლექსი წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XII-XIII სს. სოფ. ყინცვისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2104 03.10.07 ყინწვისის კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია XII-XIII სს. სოფ. ყინცვისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2104 03.10.07 ყინწვისის კომპლექსი ეკლესია მცირე გვ. ფეოდ. ხანა სოფ. ყინცვისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2104 03.10.07 ყინწვისის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ყინცვისი, მიდამოები ქარელი შიდა ქართლი

2114 03.10.07 მწვანე საყდარი XII ს. სოფ. ჭანდრები, ნასოფ. 
ცილისწყაროს 
ჩრდილოეთით

ქარელი შიდა ქართლი

2130 03.10.07 ნაქალაქარი, კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის 
ზედა ნაწილში

ხაშური შიდა ქართლი

2130 03.10.07 ნაქალაქარი, კომპლექსი უსანეთის ეკლესია XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის 
ზედა ნაწილში

ხაშური შიდა ქართლი

2130 03.10.07 ნაქალაქარი, კომპლექსი სამრეკლო XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის 
ზედა ნაწილში

ხაშური შიდა ქართლი

2159 03.10.07 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

ორსართულიანი კოშკური 
ეკლესია 

XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით ხაშური შიდა ქართლი

2159 03.10.07 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

ეგვტერი XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით ხაშური შიდა ქართლი

2159 03.10.07 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

სათავდაცვო ნაგებობა XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით ხაშური შიდა ქართლი

2159 03.10.07 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით ხაშური შიდა ქართლი

2172 03.10.07 ღვთისმშობლის ეკლესია XV ს. დასაწყისი სოფ. ნაბახტევი, მიდამოები ხაშური შიდა ქართლი

2190 03.10.07 ”წმ. გიორგის” ეკლესია და 
სამრეკლო

X_XI სს. სოფ. ურთხვა, 
ჩრდილოეთით

ხაშური შიდა ქართლი

2211 03.10.07 წრომის ტაძარი 626-634-35 წწ. სოფ. წრომი ხაშური შიდა ქართლი

2213 03.10.07 ხციხის ნათლისმცემლის 
ეკლესია

1002 წ. სოფ. ხცისი ხაშური შიდა ქართლი

2288 03.10.07 ლომისა ეკლესია წმ. გიორგისა VIII-IX სს. დაბა ახალგორი, მიდამოები 
ელოიანი

ახალგორი შიდა ქართლი

2288 03.10.07 ლომისა სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები 
ელოიანი

ახალგორი შიდა ქართლი

2288 03.10.07 ლომისა გალავანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები 
ელოიანი

ახალგორი შიდა ქართლი

2288 03.10.07 ლომისა სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები 
ელოიანი

ახალგორი შიდა ქართლი

2289 03.10.07 ხოფა. მონასტერი ტაძარი XIII ს. დაბა ახალგორი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2289 03.10.07 ხოფა. მონასტერი სატრაპეზო დაბა ახალგორი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2290 03.10.07 ქსნის ერისთავების 
სასახლის კომპლექსი

სასახლე XVII-XVIII სს. დაბა ახალგორი ახალგორი შიდა ქართლი

2290 03.10.07 ქსნის ერისთავების 
სასახლის კომპლექსი

სასახლის ნანგრევი XVI-XVII სს. დაბა ახალგორი ახალგორი შიდა ქართლი

2290 03.10.07 ქსნის ერისთავების 
სასახლის კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი ახალგორი შიდა ქართლი



2291 03.10.07 ქსნის არმაზის ეკლესია 864 წ. სოფ. არმაზი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2299 03.10.07 "წინკიბის" ანსამბლის წმ. 
ბარბარეს ეკლესია

IX-X სს. სოფ. დორეთკარი ახალგორი შიდა ქართლი

2309 03.10.07 ალევის სამება. ტაძარი ალევის სამება. ტაძარი სოფ. კორინთა, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2309 03.10.07 ალევის სამება. ტაძარი ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. კორინთა, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2309 03.10.07 ალევის სამება. ტაძარი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. კორინთა, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2310 03.10.07 სამონასტრო კომპლექსი გუმბათიანი ეკლესია 
"თედოწმინდა"

XIV ს. მეორედ აშენებულია 
1759 წ

სოფ. ლარგვისი ახალგორი შიდა ქართლი

2310 03.10.07 სამონასტრო კომპლექსი გალავანი საცხოვრებელი 
კოშკით

1721-1741 წწ. სოფ. ლარგვისი ახალგორი შიდა ქართლი

2310 03.10.07 სამონასტრო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ.. სოფ. ლარგვისი ახალგორი შიდა ქართლი

2314 03.10.07 ეკლესია ღვთისმშობლის VIII-IX სს სოფ. მოსაბრუნი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2322 03.10.07 კაბენი. მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია IX ს. გადაკ. XIII ს- სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2322 03.10.07 კაბენი. მონასტერი სატრაპეზო განვით. შუა საუკ. სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2322 03.10.07 კაბენი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2330 03.10.07 სამონასტრო კომპლექსი ღვთისმშობლის მთავარი 
ეკლესია

VIII-IX სს. სოფ. ცხავათი ახალგორი შიდა ქართლი

2330 03.10.07 სამონასტრო კომპლექსი მცირე ეკლესია სოფ. ცხავათი ახალგორი შიდა ქართლი

2332 03.10.07 ეკლესია VIII ს. სოფ. წირქოლი მიდამოები ახალგორი შიდა ქართლი

2337 03.10.07 ჭილაშვილების ციხე-დარბაზის 
კომლექსი

XVII_XIX სს. ქ.დუშეთი, მილახვრიანთ 
კარი

დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

ღვთისმშობლის ეკლესია 1689 წ. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

ღვთაების ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

დარბაზული ეკლესია 
”მკურნალი” 

XVI-XVII სს. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

ქვედა ციხე XVI ს. II ნახ. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

ზედა ციხე XVIII ს. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

გალავანი XVI_XVII სს. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

სამრეკლო სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

”ხევსურული კოშკი” XVIIს. II ნახ სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

კოშკები XIV_XV სს. სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2343 03.10.07 ანანურის ციხე, 
ანსამბლი

სხვა ნაგებობანი სოფ. ანანური დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2353 03.10.07 იოანე ნათლისმცემლის 
ეკლესია და მცირე ეკლესია

განვით და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ახატანი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2362 03.10.07 მზეწვერის წმ. გიორგის 
ეკლესია, კომპლექსი

IX_X სს. სოფ. ბუჩაანი, სამხრ-ით დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2368 03.10.07 დავათის 
ღვთისმშობლის 

ეკლესიის კომპლექსი

ორნავიანი ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2368 03.10.07 დავათის 
ღვთისმშობლის 

ეკლესიის კომპლექსი

მცირე ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2368 03.10.07 დავათის 
ღვთისმშობლის 

ეკლესიის კომპლექსი

კოშკი VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2368 03.10.07 დავათის 
ღვთისმშობლის 

ეკლესიის კომპლექსი

ეგვტერი VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2373 03.10.07 სასახლის კომპლექსი სასახლე XVI ს. სოფ. ზემო კოდისწყარო, 
ნასოფლარი

დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2373 03.10.07 სასახლის კომპლექსი კოშკი სოფ. ზემო კოდისწყარო, 
ნასოფლარი

დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2373 03.10.07 სასახლის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია სოფ. ზემო კოდისწყარო, 
ნასოფლარი

დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2393
03.10.07 მუცო, ციხე-სოფელი შუა საუკუნეები სოფ. მუცო, მდ. არდოტის 

ხეობა
დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2398 03.10.07 მთავარანგელოზთა 
ეკლესიის კომპლექსი

გუმბათოვანი ეკლესია 1668 წ. სოფ. მჭადიჯვარი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2398 03.10.07 მთავარანგელოზთა 
ეკლესიის კომპლექსი

ციხე-გალავანი 1746 წ. სოფ. მჭადიჯვარი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2398 03.10.07 მთავარანგელოზთა 
ეკლესიის კომპლექსი

სამრეკლო XIXს. სოფ. მჭადიჯვარი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2401 03.10.07 ბზიანის კომპლექსი წმ. გიორგის ეკლესია VII_VIII სს. სოფ. ნეძიხი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2401 03.10.07 ბზიანის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია X ს. სოფ. ნეძიხი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2401 03.10.07 ბზიანის კომპლექსი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ნეძიხი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2401 03.10.07 ბზიანის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ნეძიხი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2422 03.10.07 ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

ღვთისმშობლის დარბაზული 
ეკლესია

X_XI სს. სოფ. ქოროღო დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2422 03.10.07 ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

ზურგიანი კოშკი Xს. სოფ. ქოროღო დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2422 03.10.07 ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

სამლოცველო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქოროღო დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

2429 03.10.07 კლდის კოშკები XVIII სს. სოფ. ჩინთი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი



2448 03.10.07 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია დაბა სიონი, ნასოფლარი 
ჭიოთაანთკარის მიდამოები

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2448 03.10.07 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

კოშკი VIII_IX სს. დაბა სიონი, ნასოფლარი 
ჭიოთაანთკარის მიდამოები

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2448 03.10.07 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

გალავანი XI_XIII სს. დაბა სიონი, ნასოფლარი 
ჭიოთაანთკარის მიდამოები

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2448 03.10.07 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი განვით. შუასაუკ. დაბა სიონი, ნასოფლარი 
ჭიოთაანთკარის მიდამოები

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე წმ. გიორგის ეკლესია X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე მცირე ეკლესია X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე სასახლე X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე ცილინდრული კოშკი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე კოშკი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე კარიბჭე X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2453 03.10.07 ბოჭორმის ციხესიმაგრე გალავანი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის 
ქედზე

თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2462 03.10.07 არჩილის მონასტერი, 
კომპლექსი

VIII_XVIII სს. სოფ. ნადოკრა, სიონისგორა თიანეთი მცხეთა-მთიანეთი

2505 03.10.07 ანტიოქიის ეკლესია, კარიბჭე 
და კოშკით

VII-VIII სს.; XVI_XVIII სს. ქ. მცხეთა, არაგვისა და 
მტკვრის შესაყართან

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი გუმბათიანი ტაძარი XI ს. 30-იანი წწ. ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი წმ. ნინოს ეკლესია ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი სამრეკლო XV-XVI სს. ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი კოშკი XVIII ს. ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი გალავანი XIX ს. ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2506 03.10.07 სამთავროს კომპლექსი სხვა ნაგებობანი ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

ტაძარი 1010-1029 წწ.  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

მელქისედეკ კათალიკოსის 
სასახლე

XI ს.  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

კარიბჭე 1029 წ.  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

ანტონ II კათალიკოსის სასახლე XVIII ს.  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

გალავანი 1787 წ.  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2507 03.10.07 სვეტიცხოვლის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები  ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2509 03.10.07 არმაზის ციხე XIII_XV სს. ქ. მცხეთა, არმაზისხევის 
სათავესთან

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2510
03.10.07 ბებრისციხე ადრ. ფეოდ. ხანა ქ. მცხეთა, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2514 03.10.07 მცხეთის ჯვარი ჯვრის დიდი ტაძარი 586-604 წწ. ქ. მცხეთა, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2514 03.10.07 მცხეთის ჯვარი ჯვრის მცირე ეკლესია VI ს. II ნახ. ქ. მცხეთა, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2514 03.10.07 მცხეთის ჯვარი გალავანი XVI_XVII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2514 03.10.07 მცხეთის ჯვარი სხვა ნაგებობანი ქ. მცხეთა, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი მღვიმე ეკლესია XI ს. გადაკეთ. XIXს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი იოანე ნათლისმცემლის 
ეკლესია

VI ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი სამწირვლო შუა საუკუნეები ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი კარიბჭე ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი სამრეკლო 1733 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი ეგვტერი 1433 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი შიოს სასაფლაო-ეკლესია ეკლესია XI ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი ღვთისმშობლის მიძინების 
ტაძარი

1678წ. განახლ.1733 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი სატრაპეზო VII-XVII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2515 03.10.07 შიომღვიმის კომპლექსი ჯვრის ამაღლების ეკლესია XII ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 
დასავლეთით 9-10 კმ

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2518 03.10.07 მაჩხანის  ეკლესია VIII_IX ს. სოფ. დიღომი, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2520 03.10.07 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

წმ გიორგის ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის 
მიდამოებში

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი



2520 03.10.07 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

ღვთისმშობლის ეკლესია სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის 
მიდამოებში

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2520 03.10.07 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

სასახლე სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის 
მიდამოებში

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2521 03.10.07 მუხრანბატონის სასახლე XIXს. II ნახ. სოფ. მუხრანი მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2523 03.10.07 ზედაზნის კომპლექსი ნათლისმცემლის ეკლესია VIII ს. სოფ. საგურამო, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2523 03.10.07 ზედაზნის კომპლექსი ციხე-გალავანი სოფ. საგურამო, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2523 03.10.07 ზედაზნის კომპლექსი სენაკები XVII ს. სოფ. საგურამო, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2523 03.10.07 ზედაზნის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. საგურამო, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2527 03.10.07 კვირაცხოვლის ეკლესია 1669 წ. სოფ. სხალტბა, სასაფლაოზე მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2529 03.10.07 თელოვანის ”ჯვარპატიოსანის” 
ეკლესია

VIII-IX სს. სოფ. ქსოვრისი, მიდამოები მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2530 03.10.07 ქსნის ციხე 1511-14 წწ. სოფ. ციხისძირის 
მიდამოები, სარკინეთის მთა

მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2532 03.10.07 სამების ეკლესია XI ს. სოფ. წეროვანი მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

2539 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია IX_X სს. სოფ. გარბანი ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2540 03.10.07 გერგეტის სამების 
ეკლესიის კომპლექსი

ტაძარი სამებისა XIV ს. 30-იანი წწ. სოფ. გერგეტი, მიდამოები ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2540 03.10.07 გერგეტის სამების 
ეკლესიის კომპლექსი

სამრეკლო XIV ს. II ნახ სოფ. გერგეტი, მიდამოები ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2541 03.10.07 ბეთლემის კომპლექსი განვით. შუასაუკ, მყინვარწვერის ფერდობზე ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2545 03.10.07 ზაკაგორის კოშკების 
კომპლექსი გალავნით

XVII სს. ნასოფლარი ზაკაგორი, მდ. 
თრუსოს ხეობა, 

ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2553 03.10.07 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

ეკლესია IX_X სს. სოფ. სიონი ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2553 03.10.07 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. სიონი ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2553 03.10.07 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

კოშკი სოფ. სიონი ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2553 03.10.07 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

საცხ. სახლები XVIII_XIXსს სოფ. სიონი ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2554 03.10.07 ღუდუშაურის ციხე XVI_XVII სს. სოფ. სნო ყაზბეგი მცხეთა-მთიანეთი

2572 03.10.07 ეკლესია ღვთისმშობლისა XVI ს. სოფ. ბუგეული ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2579 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზისა X-XI სს. სოფ. ზემო კრიხი, 
მიდამოები

ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2582 03.10.07 ეკლესია ღვთისმშობლისა IX-X სს. სოფ. კლდისუბანი, 
სასაფლაოზე

ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2587 03.10.07 ტაძარი ნიკორწმინდა ტაძარი გუმბათიანი XI ს. სოფ. ნიკორწმინდა ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2587 03.10.07 ტაძარი ნიკორწმინდა სამრეკლო XIX ს. სოფ. ნიკორწმინდა ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2590 03.10.07 ეკლესია "რაკეთის წმ. 
ნიკოლოზისა"

XI ს. დამდეგი სოფ. პატარა ონი ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2610 03.10.07 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. ხიმში ამბროლაური რაჭა-ლეჩხუმი

2624 03.10.07 მაცხოვრის ტაძარი ("მაცხვარა) X-XI სს. სოფ. მამი, სასაფლაოზე, სოფ. 
დასავლეთ განაპირას

ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2633 03.10.07 ტაძარი მთავარანგელოზის 
(თარიგზელი")

განვით. შუა საუკ. სოფ. სასაში "ქვიშის" 
მიდამოები

ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2634 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგის (ჯგრაგ) განვით. შუა საუკ. სოფ. საყდარი ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2636 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზისა – 
(თარინგზელი) 

X-XI სს. სოფ. ტვიბი, მიდ. ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2642 03.10.07 ეკლესია ღვთისმშობლის 
("ლამარია")

განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩიხარეში, დაბიშის 
უბანი

ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2643 03.10.07 ეკლესია "მთავარანგელოზი" 
(თარინგზელი)

განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩუკული, სასაფლაოზე ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2647 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზისა – 
(თარინგზელი)

X-XII სს. სოფ. ჩუკული, მიდამოები ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2649 03.10.07 წმ. გიორგის ეკლესია ჯგრაგი. XI_XII სს. სოფ. ჟახუნდერი ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი

2650 03.10.07 სინაგოგა 1895 წ.  ქ. ონი, ბააზოვის ქ.94 ონი რაჭა-ლეჩხუმი

2655 03.10.07 მთავარანგელოზის ეკლესია  განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ბარი ონი რაჭა-ლეჩხუმი

2665 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. სორი ონი რაჭა-ლეჩხუმი

2684 03.10.07 ეკლესია კადარი VI ს, გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სეფიეთი, მიდამოები აბაშა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2686 03.10.07 მარტვილი. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი VII ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები მარტვილი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2686 03.10.07 მარტვილი. მონასტერი ეკლესია გუმბათიანი XI ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები მარტვილი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2686 03.10.07 მარტვილი. მონასტერი სვეტი XI ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები მარტვილი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2686 03.10.07 მარტვილი. მონასტერი სენაკები XI-XII სს. ქ. მარტვილი, მიდამოები მარტვილი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2686 03.10.07 მარტვილი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ქ. მარტვილი, მიდამოები მარტვილი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2713 03.10.07 ტაძარი გუმბათიანი შუა საუკუნეები სოფ. ცაიში ზუგდიდი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2741 03.10.07 წალენჯიხის ტაძარი ტაძარი XIV ს. ქ. წალენჯიხა წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2741 03.10.07 წალენჯიხის ტაძარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2741 03.10.07 წალენჯიხის ტაძარი სასახლე გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2741 03.10.07 წალენჯიხის ტაძარი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი



2741 03.10.07 წალენჯიხის ტაძარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2761 03.10.07 ეკლესია XIII ს. სოფ. სქური წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2788 03.10.07 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ.ლაილაში ცაგერი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2792 03.10.07 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XVII ს. სოფ. ნაკურალეში, 
სასაფლაოზე

ცაგერი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2812 03.10.07 ხობის მონასტერი ეკლესია XIII ს. ს. ხობი, მიდამოები ხობი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2812 03.10.07 ხობის მონასტერი სამრეკლო XIV ს. ს. ხობი, მიდამოები ხობი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2812 03.10.07 ხობის მონასტერი სასახლე XVIII-XIX სს. ს. ხობი, მიდამოები ხობი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2812 03.10.07 ხობის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ს. ხობი, მიდამოები ხობი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2812 03.10.07 ხობის მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ს. ხობი, მიდამოები ხობი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2814 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XIII-XVI სს. დაბა მესტია, უბანი ლაღამი, 
სოფლის ცენტრი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2858 03.10.07 ეკლესია წმ.გიორგის "ჯგრაგ" განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 
3 კმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2859 03.10.07 არქიტექტურული 
კომპლექსი

მაცხოვრის- ქრისტეს ეკლესია შუა საუკ.  სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 
1 კმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2859 03.10.07 არქიტექტურული 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ.  სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 
1 კმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2860 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელი"

შუა საუკ. სოფ. ადიში, ჩრდ-
დასავლეთით 2 კმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2861 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელი"

განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში, უბანი ზაგრალი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2862 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XI ს. სოფ. ადიში, ჩრდ. უბანი, 
სასაფლაოზე

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2863 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში. სამხრეთი უბანი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2924 03.10.07 მაცხვარის ეკლესია "მაცხვარ" შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი, სასაფლაოზე მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2946 03.10.07 ეკლესია იოანე 
წინასწარმეტყველის "იან"

შუა საუკუნეები სოფ. იენაში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2960 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელ"

XI ს. სოფ. იფრარი, სასაფლაოზე მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2963 03.10.07 ეკლესია წმ.გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. იფხი, 
სამხ.აღმოსავლეთით 0,3 კმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

2983 03.10.07 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელ"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი, 
უკიდურესი ჩრდ-
აღმოსავლეთი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3012 03.10.07 ქემლათ იოსელიანის კოშკი (№ 
25)

შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3027 03.10.07 ეკლესია წმ.გიორგის "მხერის 
ჯგრაგ"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, უკიდურესი 
სამხრ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3041 03.10.07 მაცხოვრის ეკლესია "მაცხვარ" X-XI სს. სოფ. მაცხვარიში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3042 03.10.07 ეკლესია 
მთავარანგელოზის"თარინგზელ
"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. მაცხვარიში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3045 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით.შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი, 
სასაფლაოზე

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3062 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3074 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3084 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XI- ს. სოფ. ჟამუში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3093 03.10.07 ლამარიას კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია 
"ლამარია"

XI-XII სს. სოფ. ჟიბიანი, უკიდურესი 
ჩრდ. აღმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3093 03.10.07 ლამარიას კომპლექსი საცხოვრებელი კომპლექსი შუა საუკ. სოფ. ჟიბიანი, უკიდურესი 
ჩრდ. აღმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3093 03.10.07 ლამარიას კომპლექსი გალავანი შუა საუკ. სოფ. ჟიბიანი, უკიდურესი 
ჩრდ. აღმ.

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3107 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" X ს. სოფ. სვიფი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3140 03.10.07 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3161 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3191 03.10.07 ეკლესია მთავრანგელოზის 
"თარინგზელ"

შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3195 03.10.07 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი სვიფი, 
სასაფლაოზე

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3198 03.10.07 მთავარანგელოზის ეკლესია 
"ნაკა თარინგზელი"

 განვით. შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო 
ჩობანი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3202 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო 
ჩობანი, სასაფლაოზე

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3224 03.10.07 მაცხო ს. ლაჰილი ვრის ეკლესია XI ს. სოფ. ჭოხულდი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3226 03.10.07 მთავარანგელოზის ეკლესია 
"თარინგზელ"

შუა საუკ. სოფ. ხაიში, ადგილი დაკარი მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3230 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი წმ. კვირიკეს და ივლიტას 
ეკლესია "ლაგვირკა"

XI-XII სს. მიჯნა სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით 
მთის კონცხი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი



3230 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი გალავანი სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით 
მთის კონცხი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3230 03.10.07 საეკლესიო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით 
მთის კონცხი

მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3232 03.10.07 ილია გულბანის კოშკი შუა საუკ. სოფ. ხე მესტია სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3239 03.10.07 ეკლესია XIII ს. სოფ. ეკი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ზედა ციხე ძველი საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ქვედა ციხე ძველი საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ეკლესია გუმბათიანი V ს. სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3244 03.10.07 ნოქალაქევის ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3248 03.10.07 შხეფის ციხის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. ძველი სენაკი სენაკი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

3257 03.10.07 ჯიქეთი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგის შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები ლანჩხუთი გურია

3257 03.10.07 ჯიქეთი. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები ლანჩხუთი გურია

3257 03.10.07 ჯიქეთი. მონასტერი წყარო შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები ლანჩხუთი გურია

3257 03.10.07 ჯიქეთი. მონასტერი სამწირველო მაჩუტაძისა შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები ლანჩხუთი გურია

3257 03.10.07 ჯიქეთი. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები ლანჩხუთი გურია

3264 03.10.07 გორა-ბეროჟოულის ბაღი XVIII_XIX სს. სოფ. გორაბერეჟოული ჩოხატაური გურია

3265 03.10.07 სასახლე შუა საუკუნეები სოფ. გორაბერეჟოული ჩოხატაური გურია

3266 03.10.07 ეკლესია "მთავარანგელოზი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ერკეთი ჩოხატაური გურია

3277 03.10.07 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკუნეები სოფ. აჭი ოზურგეთი გურია

3285 03.10.07 ეკლესია 
ღვთისმშობლისა

ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ლიხაური ოზურგეთი გურია

3285 03.10.07 ეკლესია 
ღვთისმშობლისა

სამრეკლო 1422 წ. სოფ. ლიხაური ოზურგეთი გურია

3285 03.10.07 ეკლესია 
ღვთისმშობლისა

გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ლიხაური ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის ეკლესია ღვთაებისა შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის ეკლესია "ზარზმა" XVI ს. სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის სამრეკლო 1831 წ. სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3288 03.10.07 მონასტერი შემოქმედის სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი ოზურგეთი გურია

3290 03.10.07 მონასტერი ჯუმათი ეკლესია მთავარანგელოზისა შუა საუკუნეები სოფ. ჯუმათი ოზურგეთი გურია

3290 03.10.07 მონასტერი ჯუმათი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. ჯუმათი ოზურგეთი გურია

3441 03.10.07 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ. კვირიკე ქობულეთი აჭარა

3448 03.10.07 პეტრას ციხე საკათედრო ტაძარი VI ს. სოფ. ციხისძირი ქობულეთი აჭარა

3448 03.10.07 პეტრას ციხე ტაძრის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი ქობულეთი აჭარა

3448 03.10.07 პეტრას ციხე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი ქობულეთი აჭარა

3448 03.10.07 პეტრას ციხე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი ქობულეთი აჭარა

3457 03.10.07 ჯამე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ახო ქედი აჭარა

3461
03.10.07 დანდალოს ხიდი XI_XII სს. სოფ. დანდალო, გარეუბანი ქედი აჭარა

3483
03.10.07 ხიდი XI-XII სს. სოფ. ქვედა მახუნცეთი ქედი აჭარა

3485 03.10.07 ხიდი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ცხომორისი ქედი აჭარა

3489
03.10.07 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. წონიარისი ქედი აჭარა

3493
03.10.07 ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარჯანაული შუახევი აჭარა

3494 03.10.07 "ფურთიოს ხიდი" XI-XII სს. სოფ. ზამლეთი, მიდამოები შუახევი აჭარა

3504 03.10.07 ხიდი XVIII ს. სოფ. ქოქოლეთი, მდ. 
მაჭახელაზე

ხელვაჩაური აჭარა

3505 03.10.07 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ცხემლარა, სოფ.  ქვედა 
ჩხუტუნეთის მიდამოები

ხელვაჩაური აჭარა

3506 03.10.07 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ბეღლეთი ხულო აჭარა

3508 03.10.07 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ.  დიდაჭარა ხულო აჭარა

3511 03.10.07 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ოქრუაშვილები ხულო აჭარა

3512 03.10.07 სხალთის ტაძარი ტაძარი ერთნავიანი სხალთის თემი ხულო აჭარა

3512 03.10.07 სხალთის ტაძარი სამრეკლო XIII ს. სხალთის თემი ხულო აჭარა

3512 03.10.07 სხალთის ტაძარი მარანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი ხულო აჭარა

3512 03.10.07 სხალთის ტაძარი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი ხულო აჭარა

3512 03.10.07 სხალთის ტაძარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი ხულო აჭარა

3513
03.10.07 "ხიხაძირის ციხე" შუა საუკუნეები სოფ. ხიხაძირი ხულო აჭარა

3515 03.10.07 ბესლეთის ხიდი XII-XIII სს. ქ. სოხუმი, მიდამოები სოხუმი აფხაზეთი

3516 03.10.07 დიოსკურიას ციხე ჩვ.წ. აღ II ს. ქ. სოხუმი სოხუმი აფხაზეთი

3542 03.10.07 ბედია. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი X-XIII სს. სოფ. აგუბედია, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი

3542 03.10.07 ბედია. მონასტერი სამრეკლო XIII-XIV სს. სოფ. აგუბედია, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი



3542 03.10.07 ბედია. მონასტერი სასახლე შუა საუკუნეები სოფ. აგუბედია, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი

3542 03.10.07 ბედია. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. აგუბედია, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი

3544 03.10.07 ილორის წმ. გიორგისა 
ეკლესია

ერთნავიანი ეკლესია XI ს. სოფ. ილორი ოჩამჩირე აფხაზეთი

3544 03.10.07 ილორის წმ. გიორგისა 
ეკლესია

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ილორი ოჩამჩირე აფხაზეთი

3544 03.10.07 ილორის წმ. გიორგისა 
ეკლესია

გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ილორი ოჩამჩირე აფხაზეთი

3545 03.10.07 მოქვის მონასტერი ტაძარი X ს. სოფ. მოქვი, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი

3545 03.10.07 მოქვის მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. მოქვი, მიდამოები ოჩამჩირე აფხაზეთი

3548 03.10.07 სვიმონ კანანელის ეკლესია IX-X სს., გადაკ. XIX ს. II 
ნახევარში

ქ. ახალი ათონი გუდაუთა აფხაზეთი

3551 03.10.07 ივერიის მთის 
მონასტერი

ქვედა ციხე განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის 
(აფსარის) მთა

გუდაუთა აფხაზეთი

3551 03.10.07 ივერიის მთის 
მონასტერი

ზედა ციხე განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის 
(აფსარის) მთა

გუდაუთა აფხაზეთი

3551 03.10.07 ივერიის მთის 
მონასტერი

ეკლესია VIII-IX სს. გადაკ.XIX ს. ქ. ახალი ათონი ივერიის 
(აფსარის) მთა

გუდაუთა აფხაზეთი

3551 03.10.07 ივერიის მთის 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის 
(აფსარის) მთა

გუდაუთა აფხაზეთი

3557 03.10.07 დოლმენები ძვ.,წ. II ათასწ.-1 ნახ. სოფ. აჭანდარა, თეიმურაზ 
ივანეს ძე შამუგიას 
საკარმიდამო ნაკვეთი

გუდაუთა აფხაზეთი

3564 03.10.07 ბზიფის ციხე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა გუდაუთა აფხაზეთი

3564 03.10.07 ბზიფის ციხე კოშკები შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა გუდაუთა აფხაზეთი

3564 03.10.07 ბზიფის ციხე ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა გუდაუთა აფხაზეთი

3564 03.10.07 ბზიფის ციხე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა გუდაუთა აფხაზეთი

3565 03.10.07 ეკლესია "აბა-ათა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ლიხნი, დასავლეთ 
განაპირას

გუდაუთა აფხაზეთი

3566 03.10.07 კომპლექსი გუმბათიანი ტაძარი X-XI სს. სოფ. ლიხნი გუდაუთა აფხაზეთი

3566 03.10.07 კომპლექსი შერვაშიძის სასახლე X-XI და XIX სს. სოფ. ლიხნი გუდაუთა აფხაზეთი

3566 03.10.07 კომპლექსი სხვა ნაგებობანი XIX ს. სოფ. ლიხნი გუდაუთა აფხაზეთი

3574 03.10.07 ეკლესია ბაზილიკური VI-VII სს. ქ. გაგრა გაგრა აფხაზეთი

3583 03.10.07 მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი X ს. დაბა ბიჭვინთა გაგრა აფხაზეთი

3583 03.10.07 მონასტერი ეკლესია განახლებისა შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა გაგრა აფხაზეთი

3583 03.10.07 მონასტერი ეკლესია მცირე შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა გაგრა აფხაზეთი

3583 03.10.07 მონასტერი ეკლესიის ნანგრევები შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა გაგრა აფხაზეთი

3583 03.10.07 მონასტერი სამონასტრო ნაგებობანი შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა გაგრა აფხაზეთი

3586 03.10.07 განთიადის ბაზილიკა VII ს. დაბა განთიადი გაგრა აფხაზეთი

3591 03.10.07 ტაძარი გუმბათიანი VI-VII სს. სოფ. დრანდა გულრიფში აფხაზეთი

4054 11.10.07 ათეშგა გვიანი შუა საუკუნეები თბილისი, გომის ქუჩა 3 თბილისი თბილისი
4797 11.10.07 საქართველოს სახელმწიფო 

მუზეუმი
მე-19 საუკუნის შუახანა თბილისი, პუშკინის ქუჩა 

4
თბილისი თბილისი

4811 11.10.07 სამხატვრო გალერეა 1883 წელი თბილისი, რუსთაველის 
გამზირი 11

თბილისი თბილისი

4829 11.10.07 საქ. სახელმწიფო ეროვნული 
მუზეუმი

1927 წელი თბილისი, რუსთაველის 
გამზირი 3

თბილისი თბილისი

4879 11.10.07 ქარვასლა მე-17 საუკუნე-1912 წელი თბილისი, სიონის ქუჩა 8 თბილისი თბილისი

5927
07.04.09 დანდალოს ხიდი IX-X სს. სოფ. დანდალო ქედი აჭარა

5953 29.10.09 ფურტიოს თაღოვანი ხიდი IX-X სს. სოფ. ფურტიო ხულო აჭარა
6020 26.02.10 პიტიახშთა არმაზისხევის 

კომპლექსი
II-III სს. არმაზისხევი მცხეთა მცხეთა-

მთიანეთი
6021 26.02.10 სამთავროს მრავალფენიანი 

სამაროვანი
სამაროვანი ძვ.წ. XVIII - ახ.წ. 
VIII სს.

ქ. მცხეთა, ქალაქის ცენტრში მცხეთა მცხეთა-
მთიანეთი

6026 26.02.10 სამეფო აკლდამა I-II სს. ქ. მცხეთა, რუსთაველის ქ. № 
4

მცხეთა მცხეთა-
მთიანეთი

6029
30.12.09 ბებრისციხე (ბელტისციხე) შუასაუკუნეები ქ. მცხეთა მცხეთა მცხეთა-

მთიანეთი
6049 26.02.10 წმ. გიორგის სახ. 

ეკლესიის კომპლექსი
მთავარი ეკლესია 906წ. სოფ. ერედვი გორი შიდა ქართლი

6049 26.02.10 წმ. გიორგის სახ. 
ეკლესიის კომპლექსი

პატარა დარბაზული ეკლესიები განვით. შუასაუკუნეები სოფ. ერედვი გორი შიდა ქართლი

6049 26.02.10 წმ. გიორგის სახ. 
ეკლესიის კომპლექსი

გალავანი კოშკებით გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ერედვი გორი შიდა ქართლი

6105 30.03.10 ციხე-დარბაზი განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. ზემო აჩაბეთი გორი შიდა ქართლი

6109 30.03.10 თირის მონასტერი (კომპლექსი) XIII ს., სამრეკლო _ XIV ს. სოფ. მონასტერი გორი შიდა ქართლი

6136 30.03.10 ცილინდრული კოშკი XVII-XVIII ს.ს. სოფ. ხეითი გორი შიდა ქართლი
6137 30.03.10 ეკლესია “საბაწმინდა” X ს-ის I ნახ. სოფ. ხეითი გორი შიდა ქართლი
6489 29.07.10 ღუდუშაურების ციხე XVI-XVII სს. სოფ. სნო ყაზბეგი მცხეთა-

მთიანეთი
6525 01.03.11 ბაგინეთი (არმაზციხე) ძვ.წ.IV-ახ.წ.VIIIს. ქ. მცხეთის რკ. სადგურის 

სამხ.-აღმ., 2 კმ-ზე
მცხეთა მცხეთა-

მთიანეთი
6562 03.11.11 ათონელის ქუჩა რაბათის უბანი, ათონელის 

ქუჩა სრული ნუმერაციით
ახალციხე

6563 03.11.11 გოგებაშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, 
გოგებაშვილის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით

ახალციხე

6564 18.11.11 გურამიშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, 
გურამიშვილის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით

ახალციხე



6565 18.11.11 ხმალაძის ქუჩა რაბათის უბანი, ხმალაძის 
ქუჩა სრული ნუმერაციით

ახალციხე

6566 18.11.11 ყაზბეგის ქუჩა რაბათის უბანი, ყაზბეგის 
ქუჩა სრული ნუმერაციით

ახალციხე

6567 18.11.11 ციხისძირის ქუჩა რაბათის უბანი, ციხისძირის 
ქუჩა სრული ნუმერაციით

ახალციხე

6568 18.11.11 ხარისჭირაშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, 
ხარისჭირაშვილის ქუჩა 
სრული ნუმერაციით

ახალციხე

6926 08.01.14 ჭილაშვილების ციხე-დარბაზი 
(მილახვრიანთკარი), 
კომპლექსი

XVIIШ-XIX სს., 1800 წ., XIX ს-
ის II ნახ.

დუშეთი, მილახვრიანთ კარი დუშეთი მცხეთა-მთიანეთი

7013 19.09.14 გრაკლიანი გორა ქვის ხანა, პალეოლითი, 
ძვ.წ.1-ლი ათასწლეული

სოფ. სამთავისი-იგოეთის 
მიდამოები

კასპი შიდა ქართლი

7121 31.08.15 ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი 1961-1972წწ. ქ. ჯვარი, გ. ციმინტიას ქ.#1 წალენჯიხა სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი

7155 08.01.16 სოფელი ჭაჭკარი უძველესი დროიდან –XIX ს. სოფ. ჭაჭკარი ასპინძა სამცხე-ჯავახეთი

7213 01.03.16 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

ღვთისმშობლის ტაძარი IV-V სს. განვითარებული 
შუა საუკუნეები

სოფ. წილკანი მცხეთა მცხეთა-მთიანეთი

7319 15.12.16 დოლოჭოპის სამნავიანი 
ბაზილიკა

V – VI საუკუნეები ქ. ყვარელი, მდინარე 
დურუჯის მარჯვენა ნაპირი

ყვარელი კახეთი

7344 27.03.17 ჭაქვინჯის ციხე V-XVII სს. სოფ. ჯიხაშკარი ზუგდიდი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი
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