
1 დადიანების ბაღი და სასახლეთა 
კომპლექსი

ქ. ზუგდიდი, დადიანების ბაღი და სასახლეთა 
კომპლექსი

01.10.07  ეროვნული

2 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, არსენას ქ. №13           01.10.07  
3 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ II ნახ.  ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №5      01.10.07  
4 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №7      01.10.07  
5 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №11       01.10.07  
6 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №9      01.10.07  
7 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №15     01.10.07  
8 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №16      01.10.07  
9 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №18      01.10.07  
10 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №23      01.10.07  
11 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №24      01.10.07  
12 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №25      01.10.07  
13 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №26      01.10.07  
14 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №28      01.10.07  
15 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №38      01.10.07  
16 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №48      01.10.07  
17 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ბეჟანიშვილის ქ. №3 01.10.07  
18 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის (იროდიონ) ქ.№12 01.10.07  
19 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის (იროდიონ) ქ.№13 01.10.07  
20 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის (იროდიონ) ქ.№14 01.10.07  
21 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის ქ.№15 01.10.07  
22 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №7     01.10.07  
23 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №16  01.10.07  
24 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №22 01.10.07  
25 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღის, ლოლაშვილის ქ. №5 01.10.07  
26 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ქ.  დადიანის (ცოტნე) ქ. №1 01.10.07  
27 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ქ.  დადიანის (ცოტნე)  ქ. №3/1 01.10.07  
28 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ქ.  დადიანის (ცოტნე)  ქ. №7 01.10.07  
29 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ქ.  დადიანის (ცოტნე)  ქ. №5/2 01.10.07  
30 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი  ქ. სიღნაღი, ქ. დადიანის (ცოტნე) ქ. №6/2 01.10.07  
31 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული ქ. სიღნაღი, ქ.  დადიანის (ცოტნე) ქ. №9 01.10.07  
32 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული ქ. სიღნაღი, მოსაშვილის ქ. №16 01.10.07  
33 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის (შოთა) ქ. №6 01.10.07  
34 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის (შოთა) ქ. №16 01.10.07  
35 საცხოვრებელი სახლი (ყოფ. წმ. 

ნინოს სასწავლებელი)
XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის (შოთა) ქ. №18 01.10.07  

36 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის (შოთა) ქ. №18ა 01.10.07  
37 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის (შოთა) ქ. №20 01.10.07  
38 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი,  რუსთაველის ქ. №28 01.10.07  
39 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი,  დ. აღმაშენებლის (დავით) ქ. №23 01.10.07  
40 ქორწინების სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი, კოსტავას (მერაბ) ქ. №10 01.10.07  
41 ადმინისტრაციული შენობა XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, კოსტავას (მერაბ) ქ. №12 01.10.07  
42 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის (ივანე) ქ. №2 01.10.07  
43 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის (ივანე) ქ. №3 01.10.07  
44 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის (ივანე) ქ. №7 01.10.07  
45 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის (ივანე) ქ. №8 01.10.07  
46 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის (ივანე) ქ. №11 01.10.07  
47 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის (ნიკო) ქ. №8 01.10.07  



48 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ.  ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის (ნიკო) ქ. №13 01.10.07  
49 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის (ნიკო) ქ. №16 01.10.07  
50 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის (ნიკო) ქ. №18 01.10.07  
51 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის (ნიკო) ქ. №20 01.10.07  
52 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №10 01.10.07  
53 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №13 01.10.07  
54 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №14 01.10.07  
55 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №17 01.10.07  
56 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №22 01.10.07  
57 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №26 01.10.07  
58 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის I შეს. №2 01.10.07  
59 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის I შეს. №6 01.10.07  
60 ფარმაცეფტული ლაბორატორის XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ერეკლე II‐ს ქ. №3 01.10.07  

61 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. სიღნაღი, ერეკლე II‐ს ქ. №14 01.10.07  
62 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. სიღნაღი, ერეკლე II‐ს ქ‐ის I შეს.  №3 01.10.07  
63 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის (ილია) ქ. №7 01.10.07  
64 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის (ილია) ქ. №8 01.10.07  
65 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის (ილია) I ჩიხი. №2 01.10.07  
66 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. სიღნაღი. ქეთევან წამებულის ქ. №2 01.10.07  
67 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ახოსპირელის ქ. №4          01.10.07  
68 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ახოსპირელის ქ. №5          01.10.07  
69 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ახოსპირელის ქ. №6         01.10.07  
70 საცხოვრებელი სახლი XIXს. II ნახ. ქ. თელავი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №32      01.10.07  
71 საცხოვრებელი სახლი 1916 წ. ქ. თელავი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №16       01.10.07  
72 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №22     01.10.07  
73 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ბოლო ქ. თელავი, ბარათაშვილის (ნიკოლოზ) ქ. №34      01.10.07  
74 საცხოვრებელი სახლი XIXს.  ქ. თელავი, ბარათაშვილის ქ. (ნიკოლოზ)/ კვირიკე 

დიდის ქ. №36/1     
01.10.07  

75 როსტომის აბანო XVII ს. ქ. თელავი, გვირაბის ქ. №35      01.10.07  
76 თელავის რაიონის სპორტული 

განყოფილების შენობა
XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. თელავი, ცაბაძის (გიორგი) ქ. №5      01.10.07  

77 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. 40‐50‐იანი წწ. ქ. თელავი, ცაბაძის (გიორგი) ქ. №9      01.10.07  
78 თელავის რაიონის მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სახლი
XIX ს. ბოლო ქ. თელავი, ცაბაძის (გიორგი) ქ. №16      01.10.07  

79 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ცაბაძის (გიორგი) ქ. №17      01.10.07  
80 კარიბჭე, ალაყაფის კარი XVIII ს. ქ. თელავი, ცაბაძის (გიორგი) ქ. №19      01.10.07  
81 თელავის ბატონის ციხე. გალავანი XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი      01.10.07  ეროვნული

82 თელავის ბატონის ციხე. სასახლე XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი      01.10.07  ეროვნული

83 თელავის ბატონის ციხე. კარი 
მცირე ეკლესია

XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი      01.10.07  ეროვნული

84 თელავის ბატონის ციხე. სობორო XVII‐XVIII სს. 1753წ. ქ. თელავი      01.10.07  

85 თელავის ბატონის ციხე. 
საზარბაზნე კოშკი

XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი      01.10.07  



86 თელავის ბატონის ციხე. 
„სახაზინო სახლი“

ქ. თელავი      01.10.07 მოხსნილი 

87 თელავის ბატონის ციხე. ყოფილი 
წმ. ნინოს სასწავლებელი

ქ. თელავი      01.10.07 მოხსნილი 

88 თელავის ბატონის ციხე. სკოლა XVIII‐XIX სს. ქ. თელავი      01.10.07  
89 თელავის ბატონის ციხე. აბანო XVIII სს. ქ. თელავი      01.10.07  
90 სამხატვრო გალერეა 1812 წ. ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი №1       01.10.07  
91 აფთიაქი XXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი №3       01.10.07  
92 თელავის კულტურის 

განყოფილება
XXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი №5       01.10.07  

93 სადროშე XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი №7       01.10.07  
94 მმაჩის ბიურო XIXს. დასასრული ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი № 9       01.10.07  
95 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი № 11       01.10.07  
96 ბატონის წყარო XVII ს. ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის მოედანი 01.10.07  
97 ელ. ახვლედიანის სახ. სამხატვრო 

სკოლა
XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის გამზ. №4 01.10.07  

98 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ერეკლე II‐ის გამზ. №7 01.10.07  
99 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული XX ს. 

დასაწყისი
ქ. თელავი, ამირეჯიბის (ჭაბუა) ქ. №6 01.10.07  

100 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული XX ს. 
დასაწყისი

ქ. თელავი, ამირეჯიბის (ჭაბუა) ქ. №8 01.10.07  

101 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული ქ. თელავი, ამირეჯიბის (ჭაბუა) ქ. №11 01.10.07  
102 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული XX ს. 

დასაწყისი
ქ. თელავი, ამირეჯიბის (ჭაბუა) ქ. №12 01.10.07  

103 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული XX ს. 
დასაწყისი

ქ. თელავი,  ერისთავის (გიორგი) ქ. №20 01.10.07  

104 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასასრული XX ს. 
დასაწყისი

ქ. თელავი,  ერისთავის (გიორგი) ქ. №33 01.10.07  

105 საცხოვრებელი სახლი 1915 წ. ქ. თელავი,  ვაჟა‐ფშაველას ქ. №4 01.10.07  
106 საცხოვრებელი სახლი 1917 წ. ქ. თელავი,  ვაჟა‐ფშაველას ქ. №5 01.10.07  
107 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი,  ვაჟა‐ფშაველას ქ. №15 01.10.07  
108 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი,  ვაჟა‐ფშაველას ქ. №17 01.10.07  
109 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. თელავი,  ვაჟა‐ფშაველას ქ. №19 01.10.07  
110 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, 26 მაისის ქ. №10 01.10.07  
111 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, 26 მაისის ქ. №12 01.10.07  
112 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, 26 მაისის I ჩიხი №10 01.10.07  
113 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, 26 მაისის I ჩიხი №12 01.10.07  
114 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №2 01.10.07  
115 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №5 01.10.07  
116 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №7 01.10.07  
117 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №8 01.10.07  
118 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №12 01.10.07  
119 საცხოვრებელი სახლი XX ს. I ნახ.  ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №15 01.10.07  
120 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ.  ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №17 01.10.07  
121 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №19 01.10.07  
122 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №24 01.10.07  
123 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №25 01.10.07  



124 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №30 01.10.07  
125 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №34 01.10.07  
126 საცხოვრებელი სახლი 1903 წ. ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) ქ. №39 01.10.07  
127 საცხოვრებელი სახლი 1903 წ. ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) I შეს. №1 01.10.07  
128 საცხოვრებელი სახლი 1890 წ. ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) I შეს. №5 01.10.07  
129 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) I ჩიხი. №9 01.10.07  
130 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐XIX სს. მიჯნა ქ. თელავი, ახვლედიანის (ელენე) II ჩიხი. №7 01.10.07  
131 ყაზახაშვილების სასახლე XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №5 01.10.07  
132 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №8 01.10.07  
133 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №9 01.10.07  
134 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №10 01.10.07  
135 კარიბჭე, ალაყაფის კარი XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №10 01.10.07  
136 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №12 01.10.07  
137 სავაჭრო რიგი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №13 01.10.07  
138 საცხოვრებელი სახლი XIXს. შუა ხანა ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ქ. №16 01.10.07  
139 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, თეიმურაზ ბაგრატიონის ჩიხი №6 01.10.07  
140 სახაზინო სახლი XIXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №1 01.10.07  
141 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №7 01.10.07  
142 ღვთისმშობლის ეკლესია XII ს. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა)  ქ. №8 01.10.07  
143 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №12 01.10.07  
144 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №13 01.10.07  
145 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №16 01.10.07  
146 საცხოვრებელი სახლი XIXს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №17 01.10.07  
147 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №18 01.10.07  
148 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №19 01.10.07  
149 საცხოვრებელი სახლი 1906 წ.  ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №20 01.10.07  
150 საცხოვრებელი სახლი 1910 წ. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №33 01.10.07  
151 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა)/ორაგულის ქ. 

№37/2
01.10.07  

152 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №39 01.10.07  
153 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №52 01.10.07  
154 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №53 01.10.07  
155 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №54 01.10.07  
156 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №59 01.10.07  
157 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ./ჩოლოყაშვილის 

I ჩიხი №63‐65‐67/2
01.10.07  

158 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №69 01.10.07  
159 დაბახანა XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის (ქაქუცა) ქ. №86 01.10.07  
160 კარიბჭე, ალაყაფის კარი XVII‐XVIII სს. ქ. თელავი, ბახტრიონის ქ. №21 01.10.07  
161 გორიჯვრის წმ. გიორგის ეკლესია  შუა საუკუნეები, გადაკეთ. XIX 

ს.
ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ალექსანდრე) გამზ. №10 01.10.07  

162 გორიჯვრის ციხე‐გალავანი  VIII‐IX სს. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ალექსანდრე) გამზ. №10 01.10.07  
163 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №48 01.10.07  
164 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №65 01.10.07  
165 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №82 01.10.07  
166 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №93 01.10.07  
167 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №95 01.10.07  
168 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №100 01.10.07  
169 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №104 01.10.07  



170 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №108 01.10.07  
171 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №109 01.10.07  
172 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №121 01.10.07  
173 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №123 01.10.07  
174 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №125 01.10.07  
175 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №127 01.10.07  
176 წყარო 1874 წ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №129 01.10.07  
177 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №132 01.10.07  
178 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №160 01.10.07  
179 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №164/2 01.10.07  
180 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №178 01.10.07  
181 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №186 01.10.07  
182 საცხოვრებელი სახლი 1902 წ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №203 01.10.07  
183 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №213 01.10.07  
184 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №219 01.10.07  
185 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, ჭავჭავაძის (ილია) გამზ. №239 01.10.07  
186 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, კვირიკე დიდის ქ. № 1 01.10.07  
187 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, კვირიკე დიდის ქ. № 9 01.10.07  
188 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, კვირიკე დიდის ქ. № 14 01.10.07  
189 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, კვირიკე დიდის ქ. № 16 01.10.07  
190 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, კვირიკე დიდის ქ. № 55 01.10.07  
191 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, კვირიკე დიდის I ჩიხი № 4 01.10.07  
192 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №1 01.10.07  
193 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №3 01.10.07  
194 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №6 01.10.07  
195 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №12 01.10.07  
196 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №13 01.10.07  
197 ნიკოლოზ შიუკაშვილის 

სახოვრებელი სახლი
1880‐81 წწ. ქ. თელავი, ნადიკვარის ქ. №26 01.10.07  

198 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ნადიკვარის  ჩიხი №1 01.10.07  
199 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ნადიკვრის ჩიხი №3 01.10.07  
200 ვახვახინთ ციხე‐გალავანი XVIII ს. ქ. თელავი, ნადიკვარის ჩიხი №13 01.10.07  
201 მარანი XVIII ს. ქ. თელავი, ნადიკვარის ჩიხი №13 01.10.07  
202 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. თელავი, ნადიკვარის ჩიხი №13 01.10.07  
203 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, დავით რექტორის ქ. №10 01.10.07  
204 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, 9 აპრილის ქ. №1 01.10.07  
205 საცხოვრებელი სახლი XIX ს.  ქ. თელავი, ლიონიძის ჩიხი №1 01.10.07  
206 საცხოვრებელი სახლი 1910 წ.  ქ. თელავი, ლიონიძის შეს. №4 01.10.07  
207 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი  ქ. თელავი, ლიონიძის შეს. №5 01.10.07  
208 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) ქ. №4 01.10.07  
209 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) ქ. №5 01.10.07  
210 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) ქ. №6 01.10.07  
211 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) ქ. №8 01.10.07  
212 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) შეს. №6 01.10.07  
213 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) შეს. №8 01.10.07  
214 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) შეს. №6/2 01.10.07  
215 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, კიკვიძის (ზაირა) შეს. №6/8 01.10.07  
216 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, რუსთაველის (შოთა) გამზ. № 7 01.10.07  
217 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, რუსთაველის (შოთა)  გამზ. № 13 01.10.07  



218 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ბოლო ქ. თელავი, რუსთაველის (შოთა) გამზ. / ვაჩნაძის (ნატო) 
№ 21/19

01.10.07  

219 საცხოვრებელი სახლი 1900‐იანი წწ. ქ. თელავი, სააკაძის მოედანი №5 01.10.07  
220 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. II ნახ. ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის ჩიხი №4 01.10.07  
221 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, კორძაძის ქ .№2 01.10.07  
222 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, კორძაძის ქ .№5 01.10.07  
223 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. თელავი, თეიმურაზ II‐ის ქ .№5 01.10.07  
224 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, თეიმურაზ II‐ის ქ .№9 01.10.07  
225 წყარო XVIII‐XIX სს. ქ. თელავი, თეიმურაზ II‐ის ქ .№17 01.10.07  
226 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, ღვთისმშობლის ქ. №7 01.10.07  
227 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა წლები ქ. თელავი, ღვთისმშობლის ქ. №8 01.10.07  
228 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, ღვთისმშობლის ქ. №11 01.10.07  
229 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. თელავი, ღვთისმშობლის ქ. №18 01.10.07  
230 საბავშო ბაღი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. თელავი, სულხანიშვილის ქ. №4 01.10.07  
231 საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი ქ. თელავი, სულხანიშვილის ქ. №5 01.10.07  
232 საცხოვრებელი სახლი ბურჯი აგებულა XVIIIს. 

ბოლოს, მიშენებული საცხ. 
სახლი XIXს. შუა ხანა

ქ. თელავი, რჩეულიშვილის (გურამ)  ქ. №3 01.10.07  

233 საცხოვრებელი სახლი ბურჯი აგებულა XVIIIს. 
ბოლოს, მიშენებული საცხ. 
სახლი XIXს. შუა ხანა

ქ. თელავი, რჩეულიშვილის (გურამ) II ჩიხი №15 01.10.07  

234 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა ხანა ქ. თელავი, აბანოს ქ. №3 01.10.07  
235 ფერიცვალების საკათედრო 

ტაძარი
ადრე შუა საუკუნ. გადაკეთ. 
გვიანი შუა საუკუნეებში

ქ. თელავი, წერეთლის (აკაკი) ქ. №8 01.10.07  

236 სასაფლაოს ეკლესია XIX ს. ქ. თელავი, გოგებაშვილის (იაკობ) ქ. №38 01.10.07  
237 სასაფლაოს ეკლესია XIX ს. ქ. თელავი, დოდაშვილის (სოლომონ) ქ. №6 01.10.07  
238 ალ. ფრონელის (ყიფშიძის) 

საცხოვრებელი სახლი
XIX‐XX სს. სოფ. საღოლაშენი 01.10.07  

239 გონიო‐აფსაროსის 
არქიტექტურულ‐არქეოლოგიური 
კომპლექსი

სოფ. გონიო 01.10.07  ეროვნული

240 ძველი ომალო გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ომალო 01.10.07  ეროვნული
241 სოფელი შატილი (ძველი შატილი) გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შატილი 01.10.07  ეროვნული

242 ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი XIX ს. ქუთაისი 01.10.07  
243 ალექსანდრე ჭავჭავაძისეული 

პარკი
XIX ს. სოფ. წინანდალი 01.10.07  ეროვნული

244 აბასთუმნის პარკი დაბა აბასთუმანი 01.10.07  
245 ეკლესია “ახალი ზარზმა” 1889‐1902 წწ. დაბა აბასთუმანი 01.10.07  
246 “თამარის ციხე”  IXს. XIXს. დაბა აბასთუმანი სამხრ. აღმ‐ით 01.10.07  
247 “მელნისის ციხე” განვით. შუა საუკუნ. დაბა აბასთუმანი, ჩრდ. დასავლეთით 01.10.07  ეროვნული
248 ხიდი მდ. ოცხეზე XII‐XIII სს დაბა აბასთუმანი  01.10.07  ეროვნული
249 სამონასტრო კომპლექსი განვით. შუა საუკუნ. დაბა აბასთუმანი, მდ. კურცხალისა და აბასთუმნის 

წყლის შესართავთან
01.10.07  

250 “მახვილოს ციხე” განვით. შუა საუკუნ. დაბა აბასთუმანი, დასავლეთით  03.10.07  
251 აბანო გვიანი შუა საუკუნ. დაბა ადიგენი 03.10.07  
252 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. არალი 03.10.07  



253 სტელა ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. არალი 03.10.07  

254 კათოლიკური ეკლესია XIX ს. სოფ. არალი 03.10.07  
255 ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. აფიეთი 03.10.07  

256 ქარვასლა განვით. შუა საუკუნეები სოფ. აფიეთი 03.10.07  
257 ეკლესია XIII ს. სოფ. ბოლაჯური სამხრეთით 03.10.07  
258 ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ბოლაჯური, სამხ‐ით. 03.10.07  
259 საეკლესიო კომპლექსი ეკლესია ადრ. შუა საუკ. სოფ. გორგულის მიდამოები, შორშხოთი ნასოფლარი 03.10.07  ეროვნული

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

260 ნაეკლესიარი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. გორგულის მიდამოები, სამხ‐დასავლეთით. 03.10.07  
261 ეკლესია გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დერცელი, მიდამოები, ნასოფლარი ვალისონი 03.10.07  

262 ღაღვის ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. დერცელი, მიდამოები, ნასოფლარი ღაღვი 03.10.07  
263 კოშკი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დერცელი, მიდამოები, ნასოფლარი ღაღვი 03.10.07  
264 მეჩეთი XIXს. სოფ. ვარხანი 03.10.07  
265 ზარზმა. მონასტერი გუმბათიანი ტაძარი XIV ს. სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
265 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო Xს. სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
265 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო შუა საუკუნეები სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
265 ზარზმა. მონასტერი სამწირველო შუა საუკუნეები სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
265 ზარზმა. მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
265 ზარზმა. მონასტერი წყარო XIII‐XIVსს. სოფ. ზარზმა 03.10.07  ეროვნული
266 ზანავის ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ზანავი  03.10.07  ეროვნული

267 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ზანავი 03.10.07  
268 ჭულეს მონასტერი წმ. გიორგის ეკლესია XIV ს. გადაკეთ. XX ს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში 03.10.07  ეროვნული
268 ჭულეს მონასტერი სამწირვლო XIV‐XV სს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში 03.10.07  ეროვნული
268 ჭულეს მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ.  ზანავის მოდამოებში 03.10.07  ეროვნული
268 ჭულეს მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ზანავის მოდამოებში 03.10.07  ეროვნული
269 ნაეკლესიარი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ენთელი 03.10.07  
270 მონასტერი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. იჯარეთი 03.10.07  
270 მონასტერი სამრეკლო XIII ს. სოფ. იჯარეთი 03.10.07  
270 მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. იჯარეთი 03.10.07  
271 კოშკის ნანგრევი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. კეხოვანი, მიდამოები 03.10.07  
272 ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკუნეები სოფ. კეხოვანი, მიდამოები 03.10.07  
273 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. კიკიბო, დასახლება ქვაბის ჯვარი 03.10.07  
274 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. კიკიბო, დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული
275 მეჩეთი XIX ს. სოფ. კახარეთი 03.10.07  
276 ღვთისმშობლის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ლელოვანიაღმოსავლეთით 1კმ. 03.10.07  

277 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. მოხე 03.10.07  
278 მეჩეთი XIXს. სოფ. ნაქურდევი 03.10.07  
279 ეკლესია 1467 წ. სოფ. პატარა სმადა  03.10.07  
280 ეკლესია განვით შუა საუკუნეები სოფ. დიდი სმადა, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  
281 ღვთისმშობლის ეკლესია XIV‐XVI სს. სოფ. უდე 03.10.07  
282 ღვთისმშობლის მიძინების 

ეკლესია
1904‐1912 წწ. სოფ. უდე 03.10.07  



283 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. უდე დასავლეთით 03.10.07  
284 ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. უდე, მიდამოები, ნასოფლარი ზედა ბუზმარეთი 03.10.07  

285 “შუშანქალის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. უდე 03.10.07  
286 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. უდე 03.10.07  
287 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. უდე, მიდამოები 03.10.07  
288 თამარის ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ქიქინეთი  03.10.07  

289 ღვთისმშობლის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ქიქინეთი, ჩრდ‐აღმოსავლეთით  03.10.07  

290 ქიქინეთის ციხე XVI ს. სოფ. ქიქინეთი, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  
291 მეჩეთი XIX ს. სოფ. ქიქინეთი 03.10.07  
292 ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ქიქინეთი, ნასოფლარი თუთა‐ჯვარი 03.10.07  
293 ოქროს ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. შოყა ჩრდ. დასავლ‐ით 03.10.07  ეროვნული

294 ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. შოყა დასავლ‐ით 03.10.07  

295 ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. შორაველი 03.10.07  

296 ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჩორჩანი სასაფლაოზე  03.10.07  

297 ჯამე (ყოფილი ეკლესია) 1433 წ. სოფ. წახანი 03.10.07  
298 წმ. მარიამის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. წახანი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
299 მეჩეთი XIX ს. სოფ. წახანი 03.10.07  
300 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭეჭლა, მიდამოები 03.10.07  
301 მეჩეთი XIXს. სოფ. ხევაშენი 03.10.07  
302 მეჩეთი XIXს. სოფ. ხარჯამი 03.10.07  
303 ხვილიშა. დარბაზული ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები დაბა ასპინძის მიდამოები 03.10.07  

304 ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა ასპინძა ჩრდ._აღმ‐ით 03.10.07  ეროვნული

305 ხვილიშის ეკლესია VIII_IX სს. დაბა ასპინძის მიდამოები “ხვილიშა” 03.10.07  
306 ვარნეთის ციხე ეკლესიით გვიანი შუა საუკუნეები დაბა ასპინძის მიდამოებში, ნასოფლარი ვარნეთი 03.10.07  
307 ჩიხორისის საეკლესიო 

კომპლექსი
ეკლესია X ს. დაბა ასპინძის მიდამოებში, ნასოფლარი ჩიხორისი 03.10.07  ეროვნული

307 ჩიხორისის საეკლესიო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ასპინძის მიდამოებში, ნასოფლარი ჩიხორისი 03.10.07  ეროვნული

308 ხიდის ბურჯი გვიანი შუა საუკ. დაბა ასპინძა 03.10.07  
309 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები დაბა ასპინძა, ადგილი “კაკაველი” 03.10.07  
310 წმ. მარიამის ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკუნეები სოფ. აწყვიტა, მიდამოები 03.10.07  
311 “კოხტას ციხე” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. დამალა. აღმოსავლეთით 03.10.07  
312 დამალას ეკლესია  ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. დამალა. ჩრდ.‐აღმ‐ით 1,5 კმ ხეობაში 03.10.07  ეროვნული

313 ახჩიის საეკლესიო 
კომპლექსი

ეკლესია განვით. შუა საუკ. ვარძიის მიდამოებში, ნასოფლარი ახჩია 03.10.07  

313 ახჩიის საეკლესიო 
კომპლექსი

გამოქვაბულები განვით. შუა საუკ. ვარძიის მიდამოებში, ნასოფლარი ახჩია 03.10.07  

314 გუნდეს ეკლესია  VI‐VII სს. ვარძიის მოდამოებში, ნასოფლარი გუნდე 03.10.07  



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

316 გამოქვაბულები XII_XIII სს. ვარძია მიდამოები “საყუდებელი” 03.10.07  
317 ზედა ვარძიის ღვთისმშობლის 

ეკლესია
X_XI სს. ვარძიის მიდამოებში, ნასოფლარი ზედა ვარძია  03.10.07  ეროვნული

318 ნიალას ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

ვარძიის მიდამოებში, ნასოფლარი ნიალა 03.10.07  

319 ეკლესია XIII ს. ვარძიის მიდამოებში, ოლოდა ნასოფლარი 03.10.07  
320 ქარზამეთის ეკლესია XIV ს. ვარძიის მიდამოებში, ნასოფლარი ქარზამეთი 03.10.07  ეროვნული
321 გავეთის წმ. გიორგის ეკლესია XIII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
322 ზედა თმოგვის ეკლესია XI ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
323 ვარძია. გამოქვაბული მონასტრის 

ანსამბლი
XII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

324 საყუდებელი. გამოქვაბული 
კომპლექსი

XII‐XIII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  

325 ზედა ვარძიის ტაძარი X‐XI ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  
326 ბებრისხევის გამოქვაბული. 

კომპლექსი
XIII ს. სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  

327 ვანის ქვაბები გამოქვაბული 
მონასტერი

შუა საუკუნეები სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

328 მგლის ციხე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. თმოგვის მიდამოები 03.10.07  
329 ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. თმოგვის მიდამოებში, ნასოფლარი ზედა თმოგვი  03.10.07  

330 სტელა ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. თმოგვის მიდამოებში, ნასოფლარი ზედა თმოგვი 
ჩრდ. დასავ.‐ით

03.10.07  

331 გამოქვაბულების კომპლექსი 
“მარგასტანის ქვაბები”

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. თმოგვი. მიდამოები “მარგასტანი” 03.10.07  

332 თმოგვის ციხე ნაქალაქარი ზედა ციხის გუმბათიანი ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. თმოგვი 03.10.07  ეროვნული

332 თმოგვის ციხე ნაქალაქარი ზედა ციხის სხვა ნაგებობანი IX‐XVI სს. სოფ. თმოგვი 03.10.07  ეროვნული

332 თმოგვის ციხე ნაქალაქარი ეკლესია IX‐XVI სს. სოფ. თმოგვი 03.10.07  ეროვნული

332 თმოგვის ციხე ნაქალაქარი ხიდი IX‐XVI სს. სოფ. თმოგვი 03.10.07  ეროვნული

332 თმოგვის ციხე ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი IX‐XVI სს. სოფ. თმოგვი 03.10.07  ეროვნული

333 ვაჰანის ქვაბნი ნახევრად გამოქვ. გუმბათიანი 
ეკლესია

XII_XIII სს. სოფ. თმოგვის მიდამოები, ვანი (ვაჰანის) ქვაბები 03.10.07  

333 ვაჰანის ქვაბნი ნახევრად გამოქვაბული ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. თმოგვის მიდამოები, ვანი (ვაჰანის) ქვაბები 03.10.07  

333 ვაჰანის ქვაბნი გუმბათიანი მცირე XII_XIII სს. სოფ. თმოგვის მიდამოები, ვანი (ვაჰანის) ქვაბები 03.10.07  
333 ვაჰანის ქვაბნი გამოქვაბულები განვით. შუა საუკ. სოფ. თმოგვის მიდამოები, ვანი (ვაჰანის) ქვაბები 03.10.07  
334 ნაგებობათა კომპლექსი განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. თმოგვი, მიდამოები “ბერთაყანა” 03.10.07  

335 პეტრე‐პავლეს ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თმოგვი, მიდამოები 03.10.07  
336 წმ. მარინეს ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. თმოგვი, მიდამოები 03.10.07  



337 თოკის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. თოკი 03.10.07  

338 თოკის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. თოკი. სამხ.‐ დასავლეთით მთის კალთაზე 03.10.07  ეროვნული
339 წუნდა. დარბაზული ეკლესია შუა საუკუნეენი სოფ. ნაქალაქევი 03.10.07  
340 კვარშის ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ნაქალაქევის მოდამოებში, ნასოფლარი კვარშა 03.10.07  ეროვნული

341 “წმ. გიორგის” ეკლესია IX_X სს. სოფ. ნაქალაქევის მიდამოებში, ნასოფლარი ფია 03.10.07  
342 “წმ. თევდორეს” ეკლესია 995 წ. სოფ. ნაქალაქევის მიდამოებში, ნასოფლარი ფია 03.10.07  
343 ქარვასლა გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნაქალაქევი 03.10.07  
344 გამოქვაბული, “ჯოლდის 

ქვაბების” კომპლექსი
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნაქალაქევი მიდამოები, “ჯოლდა” 03.10.07  

345 შორეთის მონასტერი შუა საუკუნეები სოფ. ოთას მოდამოები 03.10.07  ეროვნული
346 ეკლესია “ყიზილდერესი” IX ს. სოფ. ოთას მიდამოები, ნასოფლარი აგარა. 03.10.07  ეროვნული
347 “კოხტას ციხე” განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ოთა 03.10.07  

348 “წითელი ციხე” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ოთა. სამხ.‐აღმ‐ით 1,6 კმ. 03.10.07  

349 “ღართის” ეკლესია IX‐X სს. სოფ. ოთას მიდამოებში, ნასოფლარი ღართა 03.10.07  ეროვნული
350 “ჯაბიეთის” ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ოთას მიდამოებში, ნასოფლარი ჯაბიეთი 03.10.07  

351 “ვარაზის” ციხე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ოთა, სამხ‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
352 “ახაშენის” ეკლესია XI ს. სოფ. ორგორის მიდამოებში, ნასოფლარი ახაშენი 03.10.07  
353 “ახაშენის” კოშკი განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ორგორის მიდამოებში, ნასოფლარი ახაშენი 
“ყამზა”

03.10.07  

354 ეკლესია XIV ს. სოფ. ოშორა 03.10.07  
355 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. რუსთავი. სამხ.‐აღმ‐ით 03.10.07  
356 ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. რუსთავი. სამხ.‐აღმ‐ით 03.10.07  
357 “საროს მთავარანგელოზის” 

ეკლესია
VII_VIIIსს. გადაკეთებულია 
1747 წ.

სოფ. სარო 03.10.07  ეროვნული

358 “საროს” ციხე XII ს. სოფ. სარო 03.10.07  ეროვნული
359 “კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სარო, მიდამოები 03.10.07  
360 “ალანძიის” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ტოლოშის მიდამოები, ნასოფლარი ალანძა 03.10.07  ეროვნული
361 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ტოლოშის მიდამოებში, ნასოფლარი ვანი 03.10.07  

362 ნასოფლარ “შუატყის” ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ტოლოშის მიდამოებში, ნასოფლარი ვანი მიდ. 
“შუადღე”, (“შუატყე”)

03.10.07  

363 “შალოშეთის” ეკლესია VIII ს. სოფ. ტოლოშის მიდამოებში, ნასოფლარი შალოშეთი 03.10.07  

364 “წმ. მარიამის” ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ტოლოში, დასავლეთით 03.10.07  

365 “წმ. თევდორეს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ტოლოში, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
366 ძველის ეკლესია Xს. სოფ. ძველი 03.10.07  ეროვნული
367 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ძველის მიდამოებში, ნასოფლარი საყევარი 03.10.07  

368 ღობიეთის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ძველის მიდამოებში, ნასოფლარი ღობიეთი 03.10.07  

369 “წმ. გიორგის” ეკლესია IX ს. სოფ. ძველი, მისდამოები 03.10.07  
370 “ჭობარეთის” ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ჭობარეთი 03.10.07  



371 “მაჭიხეთის” ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭობარეთის მიდამოებში, ნასოფლარი მაჭიხეთი 03.10.07  

372 “კვირაცხოვლის” ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ჭობარეთი 03.10.07  
373 გამოქვაბულები, “გელსუნდის 

ქვაბები”
განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. სოფ. ხერთვისის მიდამოებში, ნასოფლარი 
გელსუნდა

03.10.07  

374 ხერთვისის ციხე X‐XVIII სს. სოფ. ხერთვისი 03.10.07  ეროვნული
375 ხიდი შუა საუკუნეები სოფ. ხერთვისი, მდინარეების შესართავთან 03.10.07  
376 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხერთვისი, აღმოსავლეთით 03.10.07  
377 ობოლეთის ეკლესია Xს. სოფ. ხიზაბავრას მოდამოებში, ნასოფლარი ობოლეთი 03.10.07  

378 ეკლესია “ღართა” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ხიზაბავრა, მიდამოები „ღართა“ 03.10.07  

379 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხიზაბავრას მიდამოებში, ნასოფლარი ხიზა 03.10.07  
380 ფერიცვალების ეკლესია X ს. ქ. ახალქალაქი 03.10.07  
381 “ამირანის გორის”, 

ციხენაქალაქარი
X‐XVII_XVIII სს. ქ. ახალქალაქი 03.10.07  

382 ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

ქ. ახალქალაქი (მიდამოები “ამირანის გორა”) 03.10.07  

383 “აბულის” ეკლესია X ს. სოფ. აბული 03.10.07  ეროვნული
384 “აბულის” ციხე‐ნასახლარი ძვ.წ. I ათასწ. ჯავახეთი 03.10.07  ეროვნული
385 “აზავრეთის” დარბაზული 

ეკლესია
IX‐X სს. სოფ. აზავრეთი 03.10.07  ეროვნული

386 “ალასტანის” ეკლესია X_XI სს. სოფ. ალასტანი 03.10.07  ეროვნული
387 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ალასტანი, მიდამოები “ოლდანი” 03.10.07  

388 ციხე განვით. შუა საუკუნეები სოფ. არაგვა 03.10.07  
389 ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. არაგვა 03.10.07  
390 “წმ. გიორგის” ეკლესია X ს. სოფ. აფნია 03.10.07  
391 “წმ. დემეტრეს” ეკლესია VIII_IX_XIV სს.  სოფ. აფნია 03.10.07  
392 ბავრის ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ბავრა 03.10.07  ეროვნული

393 “წმ ჯვრის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ბავრა 03.10.07  
394 დარბაზული ეკლესია XIII ს. სოფ. ბარალეთი 03.10.07  ეროვნული
395 ბარალეთის ამაღლების სვეტი ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ბარალეთი. ჩრდ.‐ით 1.5 კმ. 03.10.07  

396 “სირგოს” ეკლესია  VIII ს. სოფ. ბარალეთის მიდამოებში, ნასოფლარი სირგო 03.10.07  ეროვნული
397 ეკლესია X ს. სოფ. ბეჟანო, მიდამოები “ლეკნარი” 03.10.07  ეროვნული
398 ეკლესიის ნანგრევი XII ს. სოფ. ბეჟანო, ჩრდ‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
399 ბუზავეთის ეკლესია VI ს. (შემდგომ 

გადაკეთებულია)
სოფ. ბუზავეთი 03.10.07  

400 ეკლესია X ს. სოფ. ბუზავეთი 03.10.07  ეროვნული
401 ბურნაშეთის დარბაზული 

ეკლესია
X ს. სოფ. ბურნაშეთი 03.10.07  ეროვნული

402 გოგაშენის “მთავარანგელოზის” 
ეკლესია

XII ს. სოფ. გოგაშენი, აღმოსავლეთით 03.10.07  

403 დანკალის ეკლესია X_XI სს. სოფ. გოგაშენი მიდამოებში, ნასოფლარი დანკალი 03.10.07  
404 “ღვთისმშობლის” ეკლესია XIXს. სოფ. გოგაშენის 03.10.07  
405 ეკლესია XIV_XV ს. სოფ. გოკიო 03.10.07  



406 აბლარის საეკლესიო 
კომპლექსი

ეკლესია X ს. სოფ. გულიკამი, ნასოფლარი აბლარი 03.10.07  

406 აბლარის საეკლესიო 
კომპლექსი

სასაფლაო განვით. შუა საუკ. სოფ. გულიკამი, ნასოფლარი აბლარი 03.10.07  

407 ეკლესია IX‐X სს. სოფ. დადეში 03.10.07  
408 საეკლესიო კომპლექსი გამოქვაბული Xს. სოფ. დიდი სამსარი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
408 საეკლესიო კომპლექსი გუმბათიანი ეკლესია Xს. სოფ. დიდი სამსარი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
408 საეკლესიო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი Xს. სოფ. დიდი სამსარი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
409 ეკლესია 1893 წ. სოფ. ვარევანი 03.10.07  
410 „ვარდის ციხის“ საეკლესიო 

კომპლექსი
ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ვარევანი. მიდამოები “ვარდის ციხე” 03.10.07  

410 „ვარდის ციხის“ საეკლესიო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ვარევანი. მიდამოები “ვარდის ციხე” 03.10.07  

411 იხტილას “წმ. სტეფანეს” ეკლესია 1308 წ. სოფ. იხტილა 03.10.07  

412 კოთელიას “წმ. კვირიკეს” ეკლესია XV ს. სოფ. კოთელია 03.10.07  

413 კოთელიას “წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. კოთელია 03.10.07  

414 კოჭიოს ეკლესია X ს. სოფ. კოჭიო 03.10.07  ეროვნული
415 კუმურდოს გუმბათიანი ეკლესია 964 წ. სოფ. კუმურდო 03.10.07  ეროვნული

416 მურჯახეთის დარბაზული 
ეკლესია

X ს. სოფ. მურჯახეთი 03.10.07  

417 მურჯახეთის ვეშაპი “ძუძუს ქვა” ძვ. წელთაღრიცხვის I ათასწ. სოფ. მურჯახეთი 03.10.07  

418 მურჯახეთის ეკლესია VI ს. (შემდგომ 
გადაკეთებულია)

სოფ. მურჯახეთი 03.10.07  

419 “წმ. გიორგის” ეკლესია  XIII ს. სოფ. პატარა სამსარი 03.10.07  
420 ეკლესია  განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. პტენა 03.10.07  

421 ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. პტენას მიდამოები, ნასოფლარი მურჯიკანი 03.10.07  

422 საეკლესიო კომპლექსი “წმ. გიორგის” ეკლესია X ს. სოფ. სულდა, სამხ‐დას.‐ით მთაზე  03.10.07  
422 საეკლესიო კომპლექსი ქვაჯვარა სოფ. სულდა, სამხ‐დას.‐ით მთაზე  03.10.07  
423 ქარცების ეკლესია XVI ს. სოფ. ქარცები 03.10.07  
424 ღართის ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ქარცების მოდამოებში, ნასოფლარი ღართა 03.10.07  

425 ეკლესია VIII ს. სოფ. ქარცების მიდამოებში, ნასოფლარი აზმანა 03.10.07  
426 ეკლესია “ნაისასი” X_XI სს. სოფ. ჩუნჩხა. 3‐4 კმ. ჩრდ. დას.‐ით 03.10.07  ეროვნული
427 ქილდის ეკლესია გალავნით განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ჩუნჩხას მიდამოებში, ნასოფლარი ქილდა 03.10.07  

428 სტელა ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ხავეთი. ჩრდ. დას‐ით 03.10.07  

429 გრიას საეკლესიო 
კომპლექსი

ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ხანდოს მიდამოები, ნასოფლარი გრია 03.10.07  

429 გრიას საეკლესიო 
კომპლექსი

სასაფლაო განვით. შუა საუკ. სოფ. ხანდოს მიდამოები, ნასოფლარი გრია 03.10.07  



430 სტელები ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ხანდო 03.10.07  

431 დარბაზული ეკლესია XI ს. სოფ. ხორენია 03.10.07  
432 ეკლესია XI ს. სოფ. ხორენია. სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
433 კარნეთის ეკლესია XI ს. სოფ. ხორენიას მიდამოები, ნასოფლარი კარნეთი 03.10.07  ეროვნული
434 ეკლესია X ს. სოფ. ხოსპიო 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “წმ. საბას” ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “მიძინების” ეკლესია X ს. სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “წმ. დიმიტრის” ეკლესია გვ. შუა სს. სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “პეტრე‐პავლეს” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “წმ. გიორგის” ტაძარი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი სამრეკლო XIV ს. სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “წმ. გიორგის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “იოანე ოქროპირის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი “ნათლისმცემლის” ეკლესია გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი ათაბაგების სასახლე გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი გალავანი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
435 საფარის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვ. შუა სს სოფ. ღრელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
436 ახალციხის ციხე კომპლექსი სარგის ჯაყელის ციხე‐კოშკი XIV ს. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი ციხის ეკლესია განვით. შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი კარიბჭე და გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი მეჩეთი (გადაკეთ.ეკლესიისაგან)  XVII ს. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი მედრესე გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი მინარეთი გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

436 ახალციხის ციხე კომპლექსი კოშკის ნანგრევები გვიანი შუა საუკ. ქ. ახალციხე. რაბათის უბანი 03.10.07  ეროვნული

437 ახალციხე, “წმ. მარინეს” ეკლესია 1865 წ. ქ. ახალციხე. რაბათის ნანგრ. 03.10.07  

438 წმ. ჯვრის სახ. ეკლესიის 
კომპლექსი და ივ. გვარამაძის 
(“ვინმე მესხის”) საფლავი

XVIII‐XXსს, 1912 წ. ქ. ახალციხე, რაბათის უბანი 03.10.07  

439 ანდრიაწმინდის “წმ. ანდრიას” 
ეკლესია

X ს. სოფ. ანდრიაწმინდა, სასაფლაოზე 03.10.07  

440 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ანი 03.10.07  
441 აწყურის “ღვთისმშობლის” 

ეკლესია
შუა საუკუნეები სოფ. აწყური 03.10.07  ეროვნული

442 ბიეთი. მონასტერი XIV ს. სოფ. აწყური. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
443 აწყურის ციხე X‐ XIV ს. სოფ. აწყური 03.10.07  ეროვნული
444 აწყურის აბანო გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. აწყური 03.10.07  
445 უგარეთის ქვაჯვარი განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. აწყური. მიდამოები “უგარეთი” 03.10.07  



446 სლესი (მოქცევის) ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. აწყური, ჩრდ‐ით 2 კმ. 03.10.07  ეროვნული

447 ბოგა, ციკლოპური ციხე‐
ნამოსახლარი

ძვ. წ. I ათასწ. სოფ. ბოგა. ჩრდ‐ით 6‐კმ. 03.10.07  

448 ბოგა, ციკლოპური ნასოფლარი ძვ. წ. I ათასწ. სოფ. ბოგა. ჩრდ‐ით 7‐კმ. 03.10.07  
449 ბოგა, ციკლოპური ნასოფლარი ძვ. წ. I ათასწ. სოფ. ბოგა. ჩრდ‐ით 4‐კმ. 03.10.07  
450 ბიეთის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XIV ს. სოფ. გურკელი. ჩრდ. დას‐ით 4 კმ. მიდამოები “ბიეთი” 03.10.07  

450 ბიეთის მონასტერი სამლოცველო 1493 წ. სოფ. გურკელი. ჩრდ. დას‐ით 4 კმ. მიდამოები “ბიეთი” 03.10.07  

450 ბიეთის მონასტერი სამრეკლოს ნანგრევები გვიანი შუა საუკ. სოფ. გურკელი. ჩრდ. დას‐ით 4 კმ. მიდამოები “ბიეთი” 03.10.07  

450 ბიეთის მონასტერი ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. გურკელი. ჩრდ. დას‐ით 4 კმ. მიდამოები “ბიეთი” 03.10.07  

451 ვალეს “ღვთისმშობლის” ეკლესია X ს. სოფ. ვალე 03.10.07  ეროვნული

452 თისელის “ღვთისმშობლის” 
ეკლესია

X ს. (გადაკეთ. XVI ს.) სოფ. ვალე 03.10.07  

453 თისელის მონასტერი ეკლესია XIV_XV სს. სოფ. თისელი. სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  ეროვნული
453 თისელის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თისელი. სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  ეროვნული
453 თისელის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თისელი. სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  ეროვნული
454 თისელის გუმბათიანი ეკლესია XIV_XV სს. სოფ. თისელი. აღმ‐ით 500 მ. 03.10.07  
455 ჩიტიკიბის მონასტერი, 

“ჩიტიკიბია”
განვითარებული შუა 
საუკუნეები

თისელი. სამხ. აღმ‐ით 2,5 კმ. 03.10.07  

456 ჩიტიკიბის ციხე  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. თისელი. აღმ‐ით 1 კმ. 03.10.07  

457 მინაძის გამოქვაბული კომპლექსი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მინაძე. სამხ‐ით მდ. ურაველის ხეობაში 03.10.07  

458 მინაძის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მინაძე, ნასოფლარი ოხერა 03.10.07  

459 საყუნეთის “წმ. გიორგის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. საყუნეთი 03.10.07  

460 საყუნეთის “წმ. გიორგის” ეკლესია XV_XVI სს. სოფ. საყუნეთი 03.10.07  

461 გამოქვაბული განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. საყუნეთი. მიდამოები “ბლორძა” 03.10.07  

462 “ქუმის საყდარი”, ეკლესია  XIII_XIV სს. სოფ. სვირი. ჩრდ‐ით 4 კმ. 03.10.07  
463 აგარის მონასტერი მთავარი ეკლესია X_XI სს. სოფ. ურაველი, ნასოფლარი აგარა მდ. ურაველის 

ხეობაში
03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული



463 აგარის მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ურაველი, ნასოფლარი აგარა მდ. ურაველის 
ხეობაში

03.10.07  ეროვნული

464 ურაველის გუმბათიანი ეკლესია X_XI სს. სოფ. ურაველი. აღმ‐ით 1 კმ. 03.10.07  

465 წნისის კოშკის ნანგრევები განვით. შუა საუკ. სოფ. წნისი 03.10.07  
466 ბაიების საეკლესიო 

კომპლექსი
ნახევრად გამოქვაბული ეკლესია XIII ს. დასასრული სოფ. წყორძა. მიდამოები “ბაიები” 03.10.07  

466 ბაიების საეკლესიო 
კომპლექსი

ცალკემდგომი ეკლესია XIII ს. დასასრული სოფ. წყორძა. მიდამოები “ბაიები” 03.10.07  

466 ბაიების საეკლესიო 
კომპლექსი

გვირაბი XIII ს. დასასრული სოფ. წყორძა. მიდამოები “ბაიები” 03.10.07  

467 წყორძის "აღდგომის" ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. წყორძა 03.10.07  

468 წყორძის დარბაზული ეკლესია XIII ს. სოფ. წყორძა 03.10.07  
469 ბაიოღლები. გამოქვაბული, 

კომპლექსი
შუა საუკუნეები სოფ. წყორძა მიდამოები 03.10.07  

470 წყურთის ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკ. სოფ. წყრუთი. ჩრდ. დას‐ით 1,5 კმ 03.10.07  
471 ჭარალის ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
ნასოფლარი ჭარალი, მდ. ფოცხოვის ხეობაში 03.10.07  

472 ჭაჭარაქის ნაეკლესიარი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭაჭარაქი 03.10.07  

473 ჭვინტის "თამარის" ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭვინთა, ჩრდ‐ით 1 კმ. 03.10.07  

474 ჭვინტის მონასტერი 
(ელიაწმინდა)

ეკლესია “ბოწორისი” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭვინთა ჩრდ დას‐ით 1 კმ. 03.10.07  

474 ჭვინტის მონასტერი 
(ელიაწმინდა)

გვირაბი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭვინთა ჩრდ დას‐ით 1 კმ. 03.10.07  

474 ჭვინტის მონასტერი 
(ელიაწმინდა)

სხვა ნაგებობანი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭვინთა ჩრდ დას‐ით 1 კმ. 03.10.07  

475 ხეოთის საეკლესიო 
კომპლექსი

ეკლესიის ნანგრევები VIII_XVI სს. სოფ. ხეოთი სამხ‐ით 2 კმ. მდ. კალმახის წყლის ხეობაში 03.10.07  

475 ხეოთის საეკლესიო 
კომპლექსი

სამრეკლო VIII_XVI სს. სოფ. ხეოთი სამხ‐ით 2 კმ. მდ. კალმახის წყლის ხეობაში 03.10.07  

475 ხეოთის საეკლესიო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი VIII_XVI სს. სოფ. ხეოთი სამხ‐ით 2 კმ. მდ. კალმახის წყლის ხეობაში 03.10.07  

476 წრიოხის ციხე ეკლესიით გვიანი შუა საუკუნეები ნასოფლარი წრიოხი. ჩრდ. აღმ‐ით 2 კმ. 03.10.07  
477 ჯაყისმანის მონასტერი ეკლესია ადრე და განვით. შუა 

საუკუნეები
ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. წყალთბილას მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

477 ჯაყისმანის მონასტერი ეკლესია ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. წყალთბილას მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

477 ჯაყისმანის მონასტერი სამრეკლო ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. წყალთბილას მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

477 ჯაყისმანის მონასტერი სხვა ნაგებობანი ადრე და განვით. შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი ჯაყისმანი, მდ. წყალთბილას მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

478 ბორჯომის ბაღ‐პარკი ქ. ბორჯომი 03.10.07  
479 ბორჯომი, გოგიას ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
ქ. ბორჯომი 03.10.07  



480 ბორჯომი, ნუას ციხე ადრეული შუა საუკუნეები ქ. ბორჯომი 03.10.07  

481 ბორჯომი, პეტრეს ციხე XVI_XVIII ს. ქ. ბორჯომი 03.10.07  
482 ბორჯომი, სალის ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
ქ. ბორჯომი, ჩრდ‐ით 2კმ 03.10.07  

483 ახალდაბის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები დაბა ახალდაბა. მდ. მტკვრის მარჯვ. სანაპირო 03.10.07  
484 ახალდაბის ხიდის ბურჯები განვითარებული შუა 

საუკუნეები
დაბა ახალდაბა. მდ. მტკვრის მარცხ. სანაპირო 03.10.07  

485 ახალდაბა, “თამარის ციხე” ადრეული შუა საუკუნეები დაბა ახალდაბა. მიდამოები 03.10.07  

486 წმ. გიორგის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა ახალდაბა. 2კმ. სამხ.‐აღმ‐ით. პიონერთა ბანაკის 
ეზო

03.10.07  

487 ფოთოლეთის ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა ახალდაბა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

488 ნეძვის სამეკლესიიანი ბაზილიკა IX ს. დაბა ახალდაბის მიდამოებში, ნეძვი 03.10.07  ეროვნული

489 ბაკურიანის ძველი ბოტანიკური 
ბაღი

დაბა ბაკურიანი 03.10.07  

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

03.10.07  ეროვნული

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

492 წაღვერის ციხე "უზნარიანი" განვითარებული შუა 
საუკუნეები

დაბა წაღვერი 03.10.07  

493 ბალანთის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბალანთა 03.10.07  

494 გუჯარეთის წმ. ნიკოლოზის 
ეკლესია

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. გუჯარეთი. დასავლეთ განაპირას 03.10.07  

495 გუჯარეთის ციხე ეკლესია, 
“მაღალი ჯვრის ეკლესია”

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. გუჯარეთი. ჩრდ‐ით 3 კმ. 03.10.07  

496 დიდი თონეთის ეკლესია 
“სახდელის ჯვარი”

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. გუჯარეთის მიდამოებში, დასახლება დიდი 
თონეთი.

03.10.07  

497 დიდი თონეთის ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. გუჯარეთის მიდამოებში, დასახლება დიდი 
თონეთი.

03.10.07  

498 სოფ. დაბა, წმ. გიორგის 
ეკლესია

ეკლესია XIV ს. სოფ. დაბა მიდამოები 03.10.07  

498 სოფ. დაბა, წმ. გიორგის 
ეკლესია

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. დაბა მიდამოები 03.10.07  

499 დაბა, წმ. მარიამის ეკლესია 
გალავნით

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. დაბა აღმ. განაპირას 03.10.07  

500 დაბა, ეკლესია “ჩრდილოეთის წმ. 
გიორგი”

1333 წ. სოფ. დაბა. სამხრეთით 03.10.07  ეროვნული

501 დვირის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. დვირი 03.10.07  

502 დვირის მთავარანგელოზის 
ტაძარი

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. დვირი. სასაფლაო 03.10.07  

503 დვირის “კვირაცხოვლის” ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. დვირი. 0,5 კმ დასავლეთით 03.10.07  



504 დვირის მონასტერი “წმ. კვირიკე” IX_X სს. სოფ. დვირი. 3კმ. სამხ‐დასავლეთით “საკვირიკე” 03.10.07  

505 დიდი მიტარბის წმ. გიორგის 
ეკლესია

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. დიდი მიტარბი. სამხ. განაპირას 03.10.07  

506 ვაშლოვანის წმ. გიორგის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ვაშლოვანი. სასაფლაო 03.10.07  

507 წმ. გიორგის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. კორტანეთი. 1კმ. ჩრდ‐აღმ‐ით სასაფლაო 03.10.07  

508 ლიკანის პარკი XIX ს. ბოლო, XX ს. დასაწყისი სოფ. ლიკანი, მესხეთის ქ.№16 03.10.07  ეროვნული

509 ლიკანის მონასტერი VIII_IX სს სოფ. ლიკანი სასაფლაო 03.10.07  ეროვნული
510 კოშკიღელის ღვთისმშობლის 

ეკლესია და სამრეკლო
VIII_IX სს ადრ. შუა საუკ. სოფ. ლიკანი. კოშკიღელის ხეობა 03.10.07  ეროვნული

511 ლიკანის კოშკების ხევი. 
მონასტერი

ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ლიკანი მიდამოები 03.10.07  

511 ლიკანის კოშკების ხევი. 
მონასტერი

სამრეკლო XVI ს. სოფ. ლიკანი მიდამოები 03.10.07  

511 ლიკანის კოშკების ხევი. 
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. ლიკანი მიდამოები 03.10.07  

512 მწვანე მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ლიკანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
512 მწვანე მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ლიკანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
513 მაჭარწყლის ღვთისმშობლის 

ეკლესია
განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მაჭარწყალი სასაფლაო 03.10.07  

514 “სახდელის ხევის”ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მაჭარწყალი. 1კმ ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

515 “სახდელის ხევის”ციხე  განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მაჭარწყალი. 1კმ ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

516 ციხე "კარძენი" განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მაჭარწყალი. 1,5კმ ჩრდ‐ით 03.10.07  

517 “გვირგვინა”ციხე  ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. მაჭარწყალის ჩრდ.‐აღმ‐ით “გვირგვინას” მთაზე, 
დასახლება ველი.

03.10.07  

518 ტყემლოვანის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მაჭარწყლის მიდამოებში, დასახლ. ტყემლოვანი. 03.10.07  

519 მოლითის “წითელი ეკლესია” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მოლითი 03.10.07  

520 ეკლესია “წმ. ელია” ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. პატარა მიტარბის მიდ‐ში 03.10.07  

521 მიტარბის ღვთისმშობლის 
ეკლესია (“წინლარი”)

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. პატარა მიტარბი 0,5კმ სამხ‐ დას‐ით 03.10.07  

522 რველის “სამის ციხე” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. რველი. 1,5კმ სამხ‐დას‐ით 03.10.07  

523 ბაპისხევის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. რველის მიდამოებში. სასაფლაოზე, დასახლება 
ბაპისხევი.

03.10.07  

524 სადგერის წმ. გიორგის ეკლესია XVI ს. სოფ. სადგერის მიდამოები 03.10.07  
525 სადგერის წმ. გიორგის ეკლესია 

გალავნით
XV ს. სოფ. სადგერი. დასავლეთ განაპირას 03.10.07  

526 საკირის ორეკლესიიანი ბაზილიკა IX ს. სოფ. საკირე. სასაფლაო 03.10.07  



527 ეკლესია IX_X სს. სოფ. საკირე. “ციხეების” მიდამოები 03.10.07  
528 საკირის ციხე და ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. საკირე. “ციხეების” მიდამოები 03.10.07  

529 საკირის ღვთისმშობლის ეკლესია 
(დედათა მონასტერი)

ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. საკირე.  03.10.07  

530 საკირის სატრისერის ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. საკირე. მდ.ხრამიხევის ხეობა 03.10.07  

531 ტაბაწყური, წითელი  ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ტაბაწყური 03.10.07  ეროვნული
532 ტაბაწყურის წმ. ნინოს ეკლესია  განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ტაბაწყური, 2,5 კმ ჩრდ‐ით 03.10.07  

533 ტაძრისის ეკლესიათა კომპლექსი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ტაძრისი 03.10.07  ეროვნული

534 ტაძრისის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ტაძრისი. მდ. გურჯისხევის ხეობა 03.10.07  

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი 1204 წ. სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი ეკლესია X_XI სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი სატრაპეზო XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი გალავანი XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი ბჭე XII_XIII სს. სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

535 ტიმოთესუბნის მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ტიმოთესუბანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

536 ქვაბისხევის ეკლესია IX ს. სოფ. ქვაბისხევი 03.10.07  ეროვნული
537 საკვირიკე. მონასტერი IX ს. სოფ. ქვაბისხევი. მიდამოები 03.10.07  
538 “დემოთის”ციხე განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ქვაბისხევი. 2კმ. ჩრდ‐ დასავლ‐ით 03.10.07  

539 ციხე "მოლოზანა" ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ქვაბისხევი. 2კმ. დასავლ‐ით 03.10.07  

540 მოქცევის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ქვაბისხევის მიდამოებში, მოქცევი 03.10.07  

541 ღვთისმშობლის ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ღვთისმშობელი. სასაფლაოზე 03.10.07  

542 ღინტური ღვთისმშობლის 
ეკლესია

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ღინტური სასაფლაო 03.10.07  

543 ბერისაყდრების ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ყვიბისის  მიდამოებში, დასახლება 
ბერისაყდრები.

03.10.07  

544 ყვიბისის ორნავიანი ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ყვიბისი. აღმოსავლეთ განაპირას 03.10.07  

545 ჩითახევის მწვანე მონასტერი IX_XIV სს. სოფ. ჩითახევი 03.10.07  
546 წმ. გიორგის ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ჩობისხევის მიდამოებში სასაფლაოზე დასახლება 
დაბაძველი.

03.10.07  

547 ციხისჯვარის “წმ. კონსტანტინეს” 
ეკლესია

ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ციხისჯვარი. სამხ. განაპირას 03.10.07  



548 წითელსოფლის "წითელი 
ეკლესია"

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. წითელსოფელი. 1კმ. დასავლ‐ით 03.10.07  

549 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XVI‐XVII სს. სოფ. წითელსოფელი 03.10.07  
550 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. წითელსოფელი. დასავლეთით. სასაფლაოზე 03.10.07  
551 ”წმ. თევდორეს” ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. წითელსოფელი, სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 7‐8 კმ. 03.10.07  

552 ციხე "ალეწი" (ალი) განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. წინუბანი 4კმ. ჩრდ.‐ აღმ‐ით 03.10.07  

553 ჭობისხევი, პალატების კომპლექსი ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ჭობისხევის მიდამოებში, დასახლება გომნა. 03.10.07  

554 გოგიჩაანთ ღელის ქვის 
დარბაზების კომპლექსი 
ეკლესიით

ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ჭობისხევი 2,5 კმ. ჩრდ.‐აღმ‐ით “გოგიჩაანთ ღელე” 03.10.07  ეროვნული

555 ჭობისხევის "წვერის საყდარი" წმ 
გიორგის ეკლესია

ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ჭობისხევი 4 კმ. ჩრდ.‐აღმ‐ით  03.10.07  

556 ჭობისხევის ციხე კოშკი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭობისხევი 1 კმ. აღმ‐ით  03.10.07  

557 შაორის ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწ. სოფ. ასფარა ჩრდ‐დას‐ით შაორის მთაზე 03.10.07  ეროვნული
558 ასფარის ეკლესია X_XI ს. სოფ. ასფარა 03.10.07  
559 ნათლიმცემლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. განძანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
560 ეკლესია X_XI სს. სოფ. განძანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
561 ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. განძანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
562 განძანის ეკლესია XII_XIII სს. სოფ. განძანი 03.10.07  
563 ეკლესია ეკვდერით XII_XIV სს. სოფ. განძანი 03.10.07  ეროვნული
564 ეკლესია  XII_XIV სს. სოფ. განძანი 03.10.07  ეროვნული
565 ციხე‐გალავანი განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. განძანი დას‐ით მდ. თაფარავნის მარცხენა 
სანაპიროზე

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

567 მენჰირი “ქათ‐ქარ” ძვ. წ. აღ. I ათასწ. სოფ. განძანი, დას‐ით 200მ. 03.10.07  ეროვნული
568 ორჯოლარის ეკლესია  XIX ს. სოფ. ორჯოლარი 03.10.07  
569 ტაძარი ფარვანა X_XI ს. სოფ. როდიონოვკა (ფარავანი) 03.10.07  ეროვნული
570 ფარავნის ქარვასლა  XII_XIII სს. სოფ. როდიონოვკა (ფარავანი) 03.10.07  
571 ფარავნის ეკლესია X ს. სოფ. როდიონოვკა (ფარავანი) 03.10.07  
572 მენჰირი “ტიქმადაშ” ძვ. წ. აღ. I ათასწ. სოფ. როდიონოვკა (ფარავანი) მიდამოები 03.10.07  
573 ქვაჯვარი ძვ. წ. აღ. I ათასწ. ადრეული 

შუა საუკუნეები
სოფ. როდიონოვკა (ფარავანი). აღმ‐ით 3კმ. 03.10.07  

574 სათხის ციხე “იშიყალა” ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. სათხე 03.10.07  

575 ეკლესია XI ს. სოფ. სათხე 03.10.07  
576 საღამოს ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. საღამო 03.10.07  

577 საღამოს ეკლესია X ს. სოფ. საღამო 03.10.07  ეროვნული
578 საღამოს ეკლესია X_XI სს. სოფ. საღამო 03.10.07  ეროვნული
579 საღამოს ციკლოპური ციხე ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. საღამო. სამხ‐ით მთაზე 03.10.07  

580 ეკლესია XIV ს. სოფ. საღამო. ტბის სამხ‐ით მთაზე 03.10.07  
581 ფოკას წმ. ნინოს ეკლესია 1027 წწ. სოფ. ფოკა 03.10.07  ეროვნული



582 ფოკის ციხის კომპლექსი ციხე ადრ. შუა საუკ. სოფ. ფოკა. სამხ‐დას‐ით მდ. თაფარავნის ნაპირზე 03.10.07  
582 ფოკის ციხის კომპლექსი ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ფოკა. სამხ‐დას‐ით მდ. თაფარავნის ნაპირზე 03.10.07  
582 ფოკის ციხის კომპლექსი ქვაჯვარი ადრ. შუა საუკ. სოფ. ფოკა. სამხ‐დას‐ით მდ. თაფარავნის ნაპირზე 03.10.07  
583 ტონთიოს ხუთმალიანი ხიდი XIII_XIV სს. სოფ. ყაურმა 03.10.07  ეროვნული
584 ტონთიოს წმ. გიორგის ეკლესია XIს. სოფ. ყაურმა 03.10.07  ეროვნული
585 ტონთიოს ციკლოპური ციხე ძვ. წ. აღ. I ათასწ. სოფ. ყაურმა. მიდამოები 03.10.07  
586 ეკლესია  1060 წ. შემდგომ 

გადაკეთებულია
სოფ. ყულალისი 03.10.07  

587 ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ყულალისი 03.10.07  

588 ეკლესია X ს. სოფ. ჯიგრაშენი. მიდამოები “ტიგრაშენი” 03.10.07  
589 ჭომის ბაღი ქუთაისი 03.10.07  
590 ქუთაისის გაბაშვილის სახ. 

კულტურისა და დასვენების პარკი
ქუთაისი 03.10.07  

591 ბაგრატის ტაძარი ტაძარი გუმბათიანი 1003 წ. უქიმერიონის გორა 03.10.07  ეროვნული
591 ბაგრატის ტაძარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის გორა 03.10.07  ეროვნული
591 ბაგრატის ტაძარი ციხე "უქიმერიონი" შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის გორა 03.10.07  ეროვნული
591 ბაგრატის ტაძარი ეკლესია “უქიმერიონი” შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის გორა 03.10.07  ეროვნული
591 ბაგრატის ტაძარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, უქიმერიონის გორა 03.10.07  ეროვნული
592 მე‐2 საშუალო სკოლა XIX ს.  ქ. ქუთაისი, ასათიანის (ლადო) ქ. №22 03.10.07  
593 ქალაქგეგმარების ძეგლები, 

სანაპიროს გაშენება 
(საცხოვრებელი სტრუქტურა)

XIX ს. ქ. ქუთაისი, მდ. რიონის ორივე ნაპირი “წითელი 
ხიდიდან” “ჯაჭვის ხიდამდე”

03.10.07  

594 ღვთისმშობლის ხარების 
მართლმადიდებლური ეკლესია 
(ყოფილი ქართული 
კათოლიკური)

1856 წ.. ქ. ქუთაისი, ვ. ვარლამიშვილის ქუჩა 03.10.07  

595 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის  ქ.№57 03.10.07  
596 "მწვანე ყვავილას" 

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

პანთეონი
03.10.07  ეროვნული

596 "მწვანე ყვავილას" 
კომპლექსი

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

03.10.07  ეროვნული

596 "მწვანე ყვავილას" 
კომპლექსი

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

03.10.07  ეროვნული

597 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ქუთისი, ნაზარიშვილის ქ.№7 03.10.07  
598 ამაღლების ეკლესია XIX ს. დამდეგი ქ. ქუთაისი, სოლომონ I ქუჩა 03.10.07  
599 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ქუთაისი, ტაბიძის (გალაქტიონ)  ქ.№29 03.10.07  
600 ადმინისტრაციული შენობა XIX ს. დამლევი  ქ. ქუთისი, ტაბიძის (გალაქტიონ) ქ.№27 03.10.07  
601 იმერეთის მეფეთა სასახლე 

"ოქროს ჩარდახი"
გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთისი, ცისფერყანწელების ქ. №8 03.10.07  ეროვნული

602 1 საშუალო სკოლის შენობა XIX ს. დამლევი ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №6 03.10.07  
603 „მთავარანგელოზის“ ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქუჩა სასაფლაოზე 03.10.07  
604 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქუჩა  03.10.07  
605 სამენის ეკლესია XIX ს. საფიჩხია, სასაფლაოზე 03.10.07  
606 "თეთრი ხიდი"             XIX ს. მდ. რიონი 03.10.07  
607 "წითელი ხიდი"             XIX ს. მდ. რიონი 03.10.07  
608 "ჯაჭვის ხიდი"             XIX ს. მდ. რიონი 03.10.07  ეროვნული



609 წმ. გიორგის ეკლესია 1866 წ. ქ. წყალტუბო, II უბნის სასაფლაო 03.10.07  
610 წმ. გიორგის ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ბანოჯა, სასაფლაოზე 03.10.07  
611 გეგუთის ეკლესია XVI ს. სოფ. გეგუთი მიდამოები 03.10.07  
612 მაცხოვრის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. გეგუთი 03.10.07  
613 იაშვილების კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გეგუთი, მიდამოები 03.10.07  
614 ციხე‐დარბაზი ეკლესია სასახლისა  შუა საუკუნეები    სოფ. გეგუთი              მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
614 ციხე‐დარბაზი    სხვა ნაგებობანი     XVI ს. სოფ. გეგუთი              მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
615 ეკლესია XIX ს. სოფ. გვიშტიბი 03.10.07  
616 ასათიანების კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გუმათი, მიდამოები 03.10.07  
617 ეკლესია 1888 წ. სოფ. გუმბრა, სასაფლაოზე 03.10.07  
618 დერჩის ეკლესია 

ნათლისმცემლისა
განვით. შუასაუკუნეები სოფ. დერჩი 03.10.07  ეროვნული

619 ზარათის წმ. კირილეს ეკლესია  განვით. შუასაუკუნეები სოფ. ზარათი 03.10.07  ეროვნული
620 წმ. გიორგის ეკლესია  განვით. შუასაუკუნეები სოფ. ზარათი, სასაფლაოზე 03.10.07  
621 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზარათი, თ. სვანაძის კარ‐მიდამო 03.10.07  
622 კოშკის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ზარათი, ლ. ძოწენიძის კარმიდამო  03.10.07  
623 წმ. გიორგის ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ზედა მესხეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
624 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მაღლაკი, სასაფლაოზე 03.10.07  
625 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. მუხიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
626 ეკლესია XIX ს. სოფ. ნამოხვანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
627 წმ. გიორგის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ოფურჩხეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
628 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფშკვითი, სასაფლაოზე 03.10.07  
629 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ოფშკვითი 03.10.07  
630 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. პატრიკეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
631 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ჟონეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
632 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ჟონეთი, ღვთისმშობლის ეკლესიასთან 03.10.07  
633 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. რიონი 03.10.07  
634 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. რიონი სასაფლაოზე 03.10.07  
635 ციხის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. რიონი, სასაფლაოზე 03.10.07  
636 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. რიონი, მიდამოები “ავალიანის გორა” 03.10.07  
637 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. საყულია 03.10.07  
638 სამების ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები, 

გვიანდელი გადაკეთებებით
სოფ. სორმონი, მიდამოები 03.10.07  

639 სამების ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. სორმონი, სასაფლაოზე 03.10.07  
640 კოშკის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. სორმონი, გ. ძოწენიძის კარმიდამო 03.10.07  
641 აგიაშვილების ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ტყაჩირი 03.10.07  
642 წმ. კვირიკეს ეკლესია 1907 წ. სოფ. ტყაჩირი, სასაფლაოზე 03.10.07  
643 ქაშვეთის ეკლესია XIXს. სოფ. ფარცხანაყანევი 03.10.07  
644 წმ. გიორგის ეკლესია XIXს. სოფ. ფარცხანაყანევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
645 ქაშვეთის ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ფარცხანაყანევი 03.10.07  
646 ხის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ქვედა მესხეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
647 სამების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა მესხეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
648 ხის ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ქვიტირი, სასაფლაოზე 03.10.07  
649 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ქვიტირი, სასაფლაოზე 03.10.07  
650 I წისქვილი XIXს. ბოლო სოფ. ქვილიშორი, მიდამოები მღვიმესთან 03.10.07  
651 II წისქვილი XIXს. ბოლო სოფ. ქვილიშორი, მიდამოები მღვიმესთან 03.10.07  
652 III წისქვილი XIXს. ბოლო სოფ. ქვილიშორი, მიდამოები მღვიმესთან 03.10.07  
653 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვილიშორი 03.10.07  



654 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ქვილიშორი, მიდამოები მღვიმესთან 03.10.07  
655 ”ყვითელი” ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ყუმისთავი 03.10.07  
656 ”ციხის გვერდის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩუნეში, მიდამოები მთაზე, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  

657 ”ჯვარის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ცხუნკური 03.10.07  
658 სამრეკლო  შუა საუკუნეები სოფ. ცხუნკური 03.10.07  
659 ეკლესია ”დედაღვთისა” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ცხუნკური, მესხებისუბანი 03.10.07  
660 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
661 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
662 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლევი 03.10.07  
663 ეკლესია XIX ს. სოფ. ხომული 03.10.07  
664 ”გოგიას” ციხე‐დარბაზის 

არქიტექტურული კომპლექსი
VI_VII სს.; განახლებულია XVII 
ს.

სოფ. ხომული 03.10.07  

665 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხომული 03.10.07  
666 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჯიმასტარო 03.10.07  
667 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები ქ. ვანი, მევენახის სახლის ტერიტ. 03.10.07  
668 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ამაღლება 03.10.07  
669 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ბაბოთი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
670 ”მთავარანგელოზის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ბაგინეთი, მიდამოები 03.10.07  

671 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო გორა, მიდამოები ”ცივწყარო” 03.10.07  
672 სამების ეკლესია XIX ს. სოფ. დიხაშხო 03.10.07  
673 მთავარანგელოზის ეკლესია ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. ზედა ვანი 03.10.07  

673 მთავარანგელოზის ეკლესია სამრეკლო XIX ს. სოფ. ზედა ვანი 03.10.07  

674 წმ. გიორგის ეკლესია  XIX ს. სოფ. ზედა მუქედი 03.10.07  
675 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ინაშაური 03.10.07  
676 ”თამარის ციხის” ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ინაშაური, ჩრდილოეთით 03.10.07  
677 წმ. გიორგის ეკლესია XIXს. სოფ. ისრითი 03.10.07  
678 წმ. გიორგის ვაზნარის ეკლესია XV_XVI სს. სოფ. ისრითი, მდ. სულორის მარცხ. ნაპირი 03.10.07  
679 ჩიჯავაძეების კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ისრითი, მიდამოები 03.10.07  
680 ეკლესიის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მიქელეფონი 03.10.07  
681 წმ. გიორგის ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. რომანეთი 03.10.07  
682 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. სალომინაო 03.10.07  
683 ”ღვთისმშობლის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. საპრასია 03.10.07  
684 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. სულორი, მიდამოები ”ქვანთახებას ხევი” 03.10.07  
685 სულორის ციხე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სულორი, მიდამოები 03.10.07  
686 ეკლესია XIXს. სოფ. ტობანიერი 03.10.07  
687 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. უხუთი 03.10.07  
688 ”ღვთისმშობლის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ფერეთა 03.10.07  
689 წმ. გიორგის ეკლესია 1852 წ. სოფ. ქვედა ბზვანი. 03.10.07  
690 გამოქვაბული‐სენაკი შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ბზვანი, აღმ‐ით 03.10.07  
691 წმ. გიორგის ეკლესია XIXს. სოფ. ყუმური, სასაფლაოზე 03.10.07  
692 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ყუმური, მთაზე 03.10.07  
693 წმ. გიორგის (ქედის) ეკლესია 1615 წ. სოფ. შუამთა, სასაფლაოზე 03.10.07  
694 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუამთა, ადგილი ”ნაციხვარი” 03.10.07  
695 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ძულუხი, ადგილი ”მელოური” 03.10.07  
696 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ძულუხი, ადგილი ”მელოური” 03.10.07  



697 გულბანდიანი ტაძარი გუმბათიანი XI ს. სოფ. ზედა საქარა მიდამოები 03.10.07  
697 გულბანდიანი გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. ზედა საქარა მიდამოები 03.10.07  
697 გულბანდიანი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა საქარა მიდამოები 03.10.07  
698 ეკლესია წმ. გიორგისა ეკლესია X‐XI სს. სოფ. ტაბაკინი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
698 ეკლესია წმ. გიორგისა სამრეკლო XVI ს. სოფ. ტაბაკინი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
698 ეკლესია წმ. გიორგისა სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ტაბაკინი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
699 ეკლესია ერთნავიანი შუა საუკუნეები სოფ. შორაპანი მიდამოები 03.10.07  
700  თამარის ხიდი შუა საუკუნეები სოფ.  ჭალატყე 03.10.07  
701 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. ქ. თერჯოლა, სასაფლაოზე 03.10.07  
702 ”გოფანდის” ეკლესია შუა საუკუნეები ქ. თერჯოლა 03.10.07  
703 დავითი და კონსტანტინეს 

ეკლესია
1901 წ. სოფ. ბარდუბანი 03.10.07  

704 ეკლესია XIX ს. სოფ. ბარდუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
705 ”მაცხოვრის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
706 წმ. გიორგის ეკლესია  XIX‐XX სს. სოფ. გოგნი სასაფლაოზე 03.10.07  
707 ციხის ნანგრევები "ციხის წყარო" შუა საუკენეები სოფ. გოგნი, სასაფლაოზე 03.10.07  

708 წმ. გიორგის ეკლესია, 
”კარუგდებელი”

XXს. დასაწყისი სოფ. გოგნი, დასავლეთით 03.10.07  

709 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. გოგნი, ადგილი ”სასახლეები” 03.10.07  
710 ნაეკლესიარი ”ბერების სადგომი” შუა საუკუნეები სოფ. გოგნი, ადგილი ”უდაბნო” 03.10.07  

711 ”ბერციხე” ადრე შუა საუკუნეები სოფ. გოგნი, ადგილი ”უდაბნო” 03.10.07  
712 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. გოგნი, ადგილი ”უდაბნო” 03.10.07  
713 ”მიძინების” ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. გოგნი, ადგილი ”ქურდოულა” 03.10.07  

714 მაცხოვრის ეკლესია XIXს. სოფ. ვარდიგორა, სასაფლაო 03.10.07  
715 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ალისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
716 ”ალავერდის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ზედა ალისუბანი 03.10.07  
717 ”ქაჩალის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ალისუბანი 03.10.07  
718 ”ჯვრის მამის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ალისუბანი, ზარნაძეების უბანი 03.10.07  
719 ”დევის ნამოსახლარის” 

გამოქვაბული
შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ალისუბანი, მდ. ჩხარას მარჯ. ნაპირი 03.10.07  

720 გიორგაძეების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა საზანო, ბორცვზე 03.10.07  
721 წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფ. ზედა სიმონეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
722 წმ. გიორგის ეკლესიის სამრეკლო XIX ს სოფ. ზედა სიმონეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  

723 ”მიძინების” ეკლესია XIX ს. სოფ. ზედა საზანო 03.10.07  
724 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა საზანო 03.10.07  
725 ხიდის ბურჯები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა საზანო, მდ. რუხაზე 03.10.07  
726 ეკლესია სამებისა შუა საუკუნეები სოფ. თავასა 03.10.07  
727 ”საჯვარის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. თუზი, სასაფლაოზე 03.10.07  
728 ეკლესია გარდამავალი შუა 

საუკუნეები
სოფ. თუზი, დასავლეთით 03.10.07  

729 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. თუზი, ბუხრაშვილების უბანი, სასაფლ. 03.10.07  
730 ”კაკაბოურების” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. თუზი 03.10.07  
731 ციხის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. თუზი, აბესაძეების უბანი 03.10.07  
732 ”დამწვარი” ეკლესია გარდამავალი შუა 

საუკუნეები
სოფ. თუზი, ”კოლას სერი” 03.10.07  



733 ხიდის ბურჯი შუა საუკუნეები სოფ. კვახჭირი, მდ. წყალწითელას ნაპირზე 03.10.07  
734 მაჩიტაურის ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. მაჩიტაური, აღმ‐ით 03.10.07  
735 მთავარანგელოზის ეკლესია XIX ს. სოფ. ნაგარევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
736 ღვთისმშობლის ეკლესია გარდამავალი შუა 

საუკუნეები
სოფ. ნაგარევი, სასაფლაოზე 03.10.07  

737 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნაგარევი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
738 მაცხოვრის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ნაგარევი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
739 ხიდი 1667 წ. სოფ. ნაგარევი, სამხ‐ით, მდ. ჭიშურაზე  03.10.07  ეროვნული
740 ხიდის ბურჯი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნაგარევი, სამხ‐ით, მდ. ჭიშურაზე 03.10.07  
741 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნავენახევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
742 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. ნახშირღელე, სასაფლაოზე 03.10.07  
743 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. ოდილაური, სასაფლაოზე 03.10.07  
744 გიორგაძეების ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. რუფოთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
745 პატარიძეების ღვთისმშობლის 

ეკლესია
XIX‐XX სს. სოფ. სიქთარვა, სასაფლაოზე 03.10.07  

746 დედაღვთისას ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სკანდე 03.10.07  
747 სკანდის ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. სკანდე 03.10.07  
748 გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. სოფ. სკანდე 03.10.07  
749 სკანდის ციხე VI_XVI_XVIII სს. სოფ. სკანდე, მთის წვერზე 03.10.07  ეროვნული
750 კოჟის ეკლესია XIX ს. სოფ. ქვედა სიმონეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
751 მთავარანგელოზის ეკლესია XIX ს. სოფ. ქვედა ალისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
752 სამების ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ღვანკითი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
753 დედაღვთისას ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ღვანკითი, სამხ‐ით 03.10.07  
754 წმ. კვირიკეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ჩიხორი, სასაფლოზე 03.10.07  
755 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ჩხარი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
756 წმ. გიორგის ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ჩხარი,  სასაფლაოზე 03.10.07  

757 წყარო "ორღარა" გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩხარი, სოფ. ცენტრში 03.10.07  
758 ეკლესია წმ. გიორგისა სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხარი 03.10.07  
758 ეკლესია წმ. გიორგისა გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხარი 03.10.07  
759 ჩეხნარის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი, სასაფლაოზე 03.10.07  
760 გუდიელის ეკლესია 1807 წ. სოფ. ძევრი 03.10.07  
761 ქვაბები შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი 03.10.07  
762 ხიდის ბურჯები შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი 03.10.07  
763 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ჭალასთავი 03.10.07  
764 კარის ეკლესია გარდამავალი შუა ეკლესია სოფ. ჭოგნარი 03.10.07  

765 ამაღლების ეკლესია XIX ს. სოფ. ჭოგნარი 03.10.07  
766 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ჯგილათი, საყვარელიძეების უბანი 03.10.07  

767 ა. სიგუნავას ოდა სახლი XX ს. დასაწყ. ქ. ბაღდათი 03.10.07  
768 თხმელის ციხე გვიანი შუასაუკუნეები ქ. ბაღდათი 03.10.07  
769 სამეურნეო ნაგებობა XIXს. ბოლო ქ. ბაღდათი 03.10.07  
770 ნაეკლესიარი შუასაუკუნეები ქ. ბაღდათი, ადგილი ”კოპაძეები” 03.10.07  
771 ნადარბაზევი გვიანი შუასაუკუნეები ქ.ბაღდათი, ჯავახიშვილის ქუჩა 03.10.07  
772 ნაეკლესიარი ”ძიროთი” შუასაუკუნეები ქ. ბაღდათი, ჯავახიშვილის ქუჩის ასახვევი 03.10.07  
773 ეკლესიის ნანგრევები გვიანი შუასაუკუნეები ქ. ბაღდათი, სასაფლაოზე 03.10.07  
774 გოგნაძეების სალოცავი შუასაუკუნეები ქ.ბაღდათი, მიდამოები ”კაპანი” 03.10.07  
775 ეკლესიის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. ალისმერეთი 03.10.07  



776 წმ. გიორგის ეკლესიის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. ალისმერეთი 03.10.07  

777 კვენეტაძის კარმოდამო და კოშკის 
ნანგრევი

გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. დიმი 03.10.07  

778 მთავარანგელოზის ეკლესია XIX ს. სოფ. დიმი  03.10.07  
779 ვარციხის სამთავრობო 

რეზიდენცია 
სოფ. ვარციხე 03.10.07  

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

სოფ. ვარციხის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

781 დარბაზის ნანგრევი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ვარციხის მიდამოები, აჯამეთის ნაკრძალში 03.10.07  
782 ეკლესიის ნანგრევები გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ვარციხე, ციხის ტერიტორია 03.10.07  
783 სენაკის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ვარციხე, ციხის ტერიტორია 03.10.07  
784 ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ვარციხე, ციხის ტერიტორია 03.10.07  
785 წმ. გიორგის ეკლესია 1812 წ. სოფ. ზედა დიმი 03.10.07  
786 კოშკის ნანგრევები XVII_XVIII სს. სოფ. ზედა დიმი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
787 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ზეგანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
788 ”ბერიეთის” ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. კაკასხიდი 03.10.07  
789 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კაკასხიდი, მიდამოები 03.10.07  
790 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. მეორე ობჩა 03.10.07  
791 ჩარკვიანის ოდა‐სახლი XIX ს. სოფ. მეორე ობჩა 03.10.07  
792 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნერგეთი 03.10.07  
793 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. პირველი ობჩა 03.10.07  
794 მაცხოვრის ეკლესია 1661 წ. სოფ. როკითი 03.10.07  
795 პალატი შუა საუკუნეები სოფ. როკითი, სასაფლაოზე 03.10.07  
796 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. საკრაულა, მდ. საკრაულას ხეობა 03.10.07  
797 ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. საკრაულა, სასაფლაოზე 03.10.07  
798 ეკლესია ”სალხინო” VIII_IX სს. სოფ. ფერსათი, სასაფლაოზე 03.10.07  
799 ეკლესია XIX ს. სოფ. ფერსათი, ქვედა სასაფ‐ზე 03.10.07  
800 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქვედა ზეგანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
801 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წაბლარასხევი 03.10.07  
802 ეკლესია დევაძეებისა შუა საუკუნეები სოფ. წითელხევი 03.10.07  ეროვნული
803 ”თეთრი” ეკლესია XIX ს. სოფ. წითელხევი 03.10.07  
804 ”კახორის” ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. წითელხევი, მიდამოები 03.10.07  
805 ”ამაღლების” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. წითელხევი, მიდამოები 03.10.07  
806 აბაშიძის ოდა‐სახლი XX ს. სოფ. წითელხევი 03.10.07  
807 გ. ზირაქაძის კარმიდამო XX ს. სოფ. წიფა 03.10.07  
808 ”წმ. მარიამის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. წყალთშუა, სასაფლაოზე 03.10.07  
809 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წყალთშუა, მიდამოები 03.10.07  
810 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხანი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
811 ეკლესია  ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ხანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
812 მ. გიორგაძის ოდა‐სახლი XIX ს. ბოლო სოფ. ხანი 03.10.07  
813 ი. ვარდოსანიძის ოდა‐სახლი XX ს. დასაწყისი სოფ. ხანი 03.10.07  
814 სავანის წმინდა გიორგის ეკლესია მე‐10 საუკუნე სოფ.ამაშუკეთი 03.10.07  

815 მონასტერი ეკლესია ღვთისმშობლისა გვიანი შუასაუკ. სოფ. ვარძია 03.10.07  
815 მონასტერი სამრეკლო 1777 წ. სოფ. ვარძია 03.10.07  
816 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ვახანი 03.10.07  
817 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნუნისი 03.10.07  
818 უბისი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული



818 უბისი. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული
818 უბისი. მონასტერი სვეტი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული
818 უბისი. მონასტერი სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული
818 უბისი. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული
818 უბისი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. უბისი 03.10.07  ეროვნული
819 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. უბისი მიდამოები 03.10.07  
820 მამაწმინდა. ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. უბისი მიდამოები 03.10.07  
821 ეკლესია ღვთაებისა შუა საუკუნეები სოფ. ხორითი 03.10.07  
822 მირონწმინდა. ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ხორითი 03.10.07  
823 ჯ. ბახტაძის ოდა სახლი XX ს. ქ. სამტრედია, ხორავას ქ. №18 03.10.07  
824 ეკლესია შუა საუკუნეები დაბა კულაში 03.10.07  
825 ოდა‐სახლი XX ს. დაბა კულაში 03.10.07  
826 ეკლესია მთავარანგელოზისა XI ს. სოფ. დიდი ოფეთი 03.10.07  
827 ნიკოლაძისეული ბაღი XIX ს. სოფ. დიდი ჯიხაიში 03.10.07  
828 მიქელგაბრიელის ეკლესია XI ს. სოფ. დიდი ჯიხაიში, სასაფლაოზე 03.10.07  
829 გ. კაჭახიძის ოდა‐სახლი 1936 წ. სოფ. დიდი ჯიხაიში 03.10.07  
830 ს. კაჭახიძის ოდა‐სახლი 1911 წ. სოფ. დიდი ჯიხაიში 03.10.07  
831 ”ჯვარცმის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნაბაკევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
832 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ნაბაკევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
833 წმ. გიორგის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ნიგორზღვა 03.10.07  
834 გამოჩინებულის მონასტერი, წმ. 

გიორგის ეკლესია
1519 წ. სოფ. საჯავახო, მიდამოები, სასაფლაოზე 03.10.07  

835 წმ. გიორგის მონასტრის  
სამრეკლო

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. საჯავახო, მიდამოები, სასაფლაოზე 03.10.07  

836 ციხის ნანგრევი "ტელეფისი" შუა საუკუნეები სოფ. ტოლები, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
837 ღვთისმშობლის ეკლესია  XV ს. სოფ.  ქორეის უბანი 03.10.07  
838 წმ. გიორგის ხის ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ღანირი, სასაფლაოზე 03.10.07  
839 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ღანირი 03.10.07  
840 ნაეკლესიარი ღვთისმშობლის 

ტრაპეზის ქვით
შუა საუკუნეები სოფ. ჩხენიში, სასაფლაოზე 03.10.07  

841 თ. ცოტაძის ოდა სახლი XX ს. დასაწყისი სოფ. ჩხენიში 03.10.07  
842 ხის ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ჭაგანი, სასაფლოაზე 03.10.07  
843 ხის ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ხუნჯულაური, სასაფლაოზე 03.10.07  
844 ეხვევის ღვთისმშობლის ეკლესია  X‐XI სს. საჩხერეს მუნიციპალიტეტი 03.10.07  ეროვნული

845 ოქონოს ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. არგვეთის სასაფლაოზე 03.10.07  

846 სამების ეკლესია X‐XI ს. სოფ. ბაჯითი 03.10.07  ეროვნული
847 გორიჯვრის "წმ. გიორგის" 

ეკლესია
XIX ს. სოფ. გორიჯვარი სასაფლაოზე 03.10.07  

848 მთავარანგელოზის ეკლესია XIX‐XX სს სოფ. დარყა. სასაფლაოზე 03.10.07  
849 ყველაწმინდის ეკლესია XI ს. სოფ. დრბო. სასაფლაოზე 03.10.07  
850 ნაეკლესიარი "გორიჯვარი" Xს. განახლ. 1990‐იან წწ. სოფ. დუნთა, მიდამოები 03.10.07  
851 თოდაძეების ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. დუნთას სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
852 ღვთაების ეკლესია XIს.  სოფ. ველები (ნასოფლარი ს.სპეთის მიდამოებში) 03.10.07  
853 იცქისის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. იცქისის სამხრეთ‐დასავლეთით 03.10.07  
854 ეკლესია "თედოწმინდა" X_XI სს. სოფ. მახათაური 03.10.07  
855 ეკლესია გიორგისეული გვ. შუა საუკუნეები სოფ. სავანე 03.10.07  



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

1046 წ. XIX ს. გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. სავანე  03.10.07  ეროვნული

857 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. სინაგური  03.10.07  
858 ეკლესია "სხალნარი" განვით. შუა საუკ. სოფ.  სინაგური, ადგილი "სხალთა" 03.10.07  
859 ღვთაების ეკლესია  XI ს. სოფ. სპეთი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
860 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. სპეთის მიდამოებში, ნასოფლარი ქოლევი 03.10.07  
861 აკაკი წერეთლის სახლი  XIX ს. სოფ. სხვიტორი 03.10.07  ეროვნული
862 ქორეთის მაცხოვრის ეკლესია 1001 წ. სოფ. ქორეთი.   03.10.07  ეროვნული
863 ჩიხის ერთნავიანი ეკლესია  XII ს. სოფ. ჩიხა 03.10.07  
864 სამების ეკლესია XI ს.  სოფ. ჩიხა. ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
865 ეკლესია ციხე განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩიხა. ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 03.10.07  ეროვნული
865 ეკლესია ეკლესია XI‐XII სს. სოფ. ჩიხა. ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 03.10.07  ეროვნული
866 ჯრუჭის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ცხომარეთი 03.10.07  ეროვნული
866 ჯრუჭის მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. ცხომარეთი 03.10.07  ეროვნული
867 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. მდ.ძირულას ხეობაში, ნასოფლარი ურუნა 03.10.07  
868 ჭალის ციხე‐დარბაზი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჭალა. მიდამოები "კუხარაულების ადგილი" 

("სატიტე")
03.10.07  

869 აბაშიძეების ეკლესია 1510 წ. სოფ. ჭალა 03.10.07  
870 ეკლესია "ბარბაწმინდა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ჭალოვანი 03.10.07  
871 წერეთლების საგვარეულო 

ციხე‐კოშკი
ციხე‐კოშკი გალავნით გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჭორვილა 03.10.07  

871 წერეთლების საგვარეულო 
ციხე‐კოშკი

ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჭორვილა 03.10.07  

872 ეკლესია წმ. მარინეს ეკლესია  შუა საუკ. სოფ. ჭორვილა.  03.10.07  
872 ეკლესია კოშკი შუა საუკ. სოფ. ჭორვილა.  03.10.07  
872 ეკლესია გალავანი შუა საუკ. სოფ. ჭორვილა.  03.10.07  
873 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჯალაურთა, სასაფლაოზე 03.10.07  
874 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ბობოთი 03.10.07  
875 გელათი. მონასტერი ტაძარი ღვთისმშობლისა XII ს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 

მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგისა XII‐XIII სს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი ეკლესია წმ. ნიკოლოზისა XII‐XIII სს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი სამრეკლო XII ს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი აკადემია XII‐XIII სს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის



875 გელათი. მონასტერი საძვალე დავით აღმაშენებლისა XII‐XVI სს. სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი გალავანი XII‐XIII სს სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

875 გელათი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. გელათი 03.10.07  ეროვნული, 
მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

876 კისორეთის ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. კისორეთი 03.10.07  ეროვნული

877 მოწამოეთა. მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
877 მოწამოეთა. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
877 მოწამოეთა. მონასტერი გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
877 მოწამოეთა. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. მოწამეთა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
877 მოწამოეთა. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ. მოწამეთა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
878 მღვიმევი. მონასტერი ეკლესია ღვთაებისა XIII ს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
878 მღვიმევი. მონასტერი ეკლესია მცირე XIV ს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
878 მღვიმევი. მონასტერი სამრეკლო XVI‐XIX სს. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
878 მღვიმევი. მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
878 მღვიმევი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. ქ.  ჭიათურა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
879 ეკლესია წმ. გიორგისა XI ს. სოფ. დარკვეთი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
880 კაცხის სვეტი ეკლესია ნახევრადგამოქვაბული V‐VI სს.. სოფ. კაცხი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

880 კაცხის სვეტი ეკლესია V‐VI სს. სოფ. კაცხი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
880 კაცხის სვეტი თავშესაფარი შუა საუკუნეები სოფ. კაცხი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
881 კაცხის მაცხოვრის შობის 

სახელობის ეკლესიის 
არქიტექტურული კომპლექსი

XI ს. სოფ. კაცხი 03.10.07  ეროვნული

882 ეკლესია XIII ს. სოფ. პერევისა 03.10.07  
883 ეკლესია წმ. გიორგისა Xს. სოფ. რგანი 03.10.07  ეროვნული
884 ეკლესია მთავარანგელოზისა შუა საუკუნეები სოფ. უსახელო. მიდამოები 03.10.07  
885 ხონის ბაღი ქ. ხონი 03.10.07  
886 ეკლესია წმ. გიორგისა ეკლესია XI ს. ქ. ხონი 03.10.07  
886 ეკლესია წმ. გიორგისა სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. ქ. ხონი 03.10.07  
886 ეკლესია წმ. გიორგისა გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ. ხონი 03.10.07  
887 მაცხოვრის ეკლესია XIX ს. ქ. ხონი 03.10.07  
888 მთავარანგელოზის ეკლესია XIX ს. ქ. ხონი 03.10.07  
889 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. გაღმა ნოღა 03.10.07  
890 ეკლესია XIX ს. სოფ. გორდი, სასაფლაოზე 03.10.07  
891 ეკლესია XIX ს. სოფ. გოჩაჯიხაიში 03.10.07  
892 გუბის ციხე  გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გუბი 03.10.07  
893 ნაეკლესიარი ”შუაგული” XIXს. სოფ. გუბი 03.10.07  
894 მთავარანგელოზის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზედა გორდი 03.10.07  



895 დადიანების კარის ეკლესია ”წმ. 
გიორგი”

XVIII ს. სოფ. ზედა გორდი 03.10.07  

896 დედოფლის წყარო XIX ს. სოფ. ზედა გორდი, დადიანების ტყე‐პარკი 03.10.07  
897 ველის ციხის ნანგრევი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. ზედა გორდი 03.10.07  
898 დადიანების სასახლე XIX ს. სოფ. ზედა გორდი 03.10.07  
899 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა 03.10.07  
900 ტარეშის წმინდა გიორგი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა 03.10.07  
901 ნაეკლესიარი ”მაცხოვარი” შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა, უბანი საწისქვილო 03.10.07  
902 ”საწისქვილო” ნაეკლეისიარი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა 03.10.07  
903 კიბულას ნაქალაქარი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა, კიბულას უბანი 03.10.07  
904 წმ. გიორგის ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა კინჩხა 03.10.07  
905 ნაელესიარი XIX ს. სოფ. კონტუათი 03.10.07  
906 მათხოჯის ციხე ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მათხოჯი 03.10.07  
907 გაბრიელ მთავარანგელოზის 

ეკლესია
XIX ს. სოფ. მათხოჯი 03.10.07  

908 წმ. ნინოს დედათა მონასტერი XIX ს. სოფ. მათხოჯი 03.10.07  
909 ნაეკლესიარი XVIII ს. სოფ. ნახახულევი 03.10.07  
910 მაცხოვრის ეკლესია XIX ს. სოფ. პატარა კუხი 03.10.07  
911 მაცხოვრის ეკლესია XIX‐XX ს. სოფ. პატარა ჯიხაიში 03.10.07  
912 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. პატარა ჯიხაიში, სასაფლაოზე 03.10.07  
913 ”კვირიკე და ივლიტას” 

ნაეკლესიარი
XIX ს. სოფ. საწულუკიძეო 03.10.07  

914 ღვთისმშობლის ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. სუჩხა 03.10.07  
915 მეჭიის ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა გორდი 03.10.07  
916 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIXს. სოფ. ქვედა გორდი 03.10.07  
917 გორდის ბაღი სოფ. ქვედა გორდი 03.10.07  
918 გუმბათიანი ეკლესია 1884 წ. სოფ. ქუტირი 03.10.07  
919 ობეჯის ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხიდი 03.10.07  
920 პოპიუსის (ბაბუას) ხიდის 

ბურჯები
შუა საუკუნეები სოფ. ხიდი 03.10.07  

921 კვეტერა. ციხე ქალაქი გუმბათოვანი  ეკლესია       Xს. და გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული

921 კვეტერა. ციხე ქალაქი დარბაზული ეკლესია            Xს. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული
921 კვეტერა. ციხე ქალაქი სასახლე ადრ. შუასაუკ. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული
921 კვეტერა. ციხე ქალაქი შიდა ციხე X_XI სს. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული
921 კვეტერა. ციხე ქალაქი ქვედა ციხე გვიანი შუასაუკ. ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული
921 კვეტერა. ციხე ქალაქი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუასაუკ ქ. ახმეტა. მიდამოები, მდ. ილტოს მარჯ. ნაპირზე. 03.10.07  ეროვნული
922 ახმეტის ღვთაების ეკლესია  VI ს. II ნახ. ქ. ახმეტა. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
923 ლომისის წმ. გიორგის ეკლესია X_XI სს., XIV_XV სს. ქ. ახმეტა, სამხ.‐ით 2,5 კმ. 03.10.07  
924 მთავარანგელოზთა ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ახმეტა, საბეროს უბნის სამხ‐ით 03.10.07  
925 სამების ეკლესია, კომპლექსი დარბაზული ეკლესია IX_X სს. ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

925 სამების ეკლესია, კომპლექსი ეგვტერი XIV_XV სს. ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

925 სამების ეკლესია, კომპლექსი კარიბჭე ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

925 სამების ეკლესია, კომპლექსი საძვალე ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  



925 სამების ეკლესია, კომპლექსი მცირე ეკლესია ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

925 სამების ეკლესია, კომპლექსი გალავანი XVII_XVIII სს. ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

925 სამების ეკლესია, კომპლექსი სხვა ნაგებობები XVII_XVIII სს. ქ. ახმეტა, უტოს უბნის თავზე 03.10.07  

926 ჩოლოყაშვილების ციხე‐
დარბაზი, კომპლექსი

ციხე 1756 წ. ქ. ახმეტა, უტოს უბანი, მდ. ორვილის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  

926 ჩოლოყაშვილების ციხე‐
დარბაზი, კომპლექსი

ჯვარპატიოსანის ეკლესია 1756 წ. ქ. ახმეტა, უტოს უბანი, მდ. ორვილის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  

927 ცხრაკარას სასახლე XVII ს. II ნახ. ქ. ახმეტა, ჩრდ‐ით, მდ. ალაზნის პირას 03.10.07  
928 ჯანდიერების კოშკი XVIII ს. ქ. ახმეტა, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
929 აგეურთის კოშკი გვიანი შუასაუკ ნასოფლარი აგეურთა 03.10.07  
930 ალავერდის კომპლექსი წმ. გიორგის ტაძარი  XI ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი სამრეკლო XVII ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი პალატი XVII ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი გალავანი XVII ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი სასახლე XVII ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი მარანი სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი აბანო სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
930 ალავერდის კომპლექსი კარიბჭე XVIII ს. სოფ. ალავერდი 03.10.07  ეროვნული
931 მთავარანგელოზთა ეკლესია გვ. შუასაუკუნეები სოგ. არგოხი, სასაფლაოზე 03.10.07  
932 ყველაწმინდის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არგოხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
933 თეთრი გიორგის ეკლესია გალავანი X‐XIII სს. სოფ. აწყური. მიდამოები 03.10.07  
933 თეთრი გიორგის ეკლესია სამრეკლო XVI ს. სოფ. აწყური. მიდამოები 03.10.07  
934 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. აწყური 03.10.07  
935 საჩინის ეკლესია XIV ს. I ნახ. სოფ. ახალდაბა, მიდამოები 03.10.07  
936 ბზასაყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახალდაბა, სამხ‐დას‐ით ტყეში 03.10.07  
937 გორისჯვრის კომპლექსი ეკლესია IX‐XVI სს. სოფ. ახშანი, მიდამოები 03.10.07  
937 გორისჯვრის კომპლექსი სამლოცველო XV_XVI სს. სოფ. ახშანი, მიდამოები 03.10.07  
937 გორისჯვრის კომპლექსი გალავანი სოფ. ახშანი, მიდამოები 03.10.07  
938 კოშკი XVII_XVIII სს. ნასოფლარი ბასო 03.10.07  
939 ბახტრიონის ციხე და ეკლესია XVII ს. ნასოფლარი ბასო, მდ. ალაზნისა და ილტოს 

შესართავთან
03.10.07  

940 გირევის კოშკი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. გირევი 03.10.07  ეროვნული
941 დართლოს არქიტექტურული 

კომპლექსი
გვ. შუასაუკუნეები სოფ. დართლო 03.10.07  ეროვნული

942 დიკლოს ციხე‐სახლი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დიკლო 03.10.07  ეროვნული
943 ციხე‐სახლი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დოჭუ 03.10.07  
944 ეკლესია გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დუისი 03.10.07  
945 მთავარანგელოზის ეკლესია გვ. შუა საუკუნეები სოფ. დამასტური, აღმოსავლეთით 03.10.07  
946 ალვანის ცხრაკარა ეკლესია XVII ს. სოფ. ზემო ალვანი. მიდამოები 03.10.07  
946 ალვანის ცხრაკარა სასახლე სოფ. ზემო ალვანი. მიდამოები 03.10.07  
947 სამების ეკლესია XVI ს. სოფ. ზემო ალვანი. მიდამოები 03.10.07  
948 ნათლისმცემლის ეკლესია სამრეკლო VIII‐IX სს. სოფ. ზემო‐ალვანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

948 ნათლისმცემლის ეკლესია სხვა ნაგებობანი VIII‐IX სს. სოფ. ზემო‐ალვანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

949 იახსრის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ზემო ალვანი, ჩდრ‐დასავ‐ით 03.10.07  



950 კვირაცხოვლის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ზემო ალვანი, ჩდრ‐დასავ‐ით 03.10.07  
951 ღვთაების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ალვანი, ჩრდ‐ით 03.10.07  
952 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. II ნახ. სოფ. ზემო ალვანი, ჩრდ‐ით 03.10.07  
953 წმ. მარიამის ეკლესია XVIII ს. სოფ. ზემო ალვანი, სამხ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  
954 ეკლესია XVI ს. სოფ. ზემო ხალაწინი 03.10.07  
955 ღვთისმშობლის და მცირე 

ეკლესიები
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ხალაწინი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

წმ. ნიკოლოზის ეკლესია სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

სასახლე XIII ს. II ნახ. სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

სატრაპეზო სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

კოშკი‐სამრეკლო სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

956 დედათა მონასტერი, 
კომპლექსი

საცხ. ნაგებობა სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  ეროვნული

957 ეკლესია  VIII_IX სს. სოფ. ზემო ხოდაშენი, სამხ‐ით 3,5 კმ. 03.10.07  
958 მონასტერი ხარების ეკლესია XVI ს. სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  
958 მონასტერი სამრეკლო სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  
958 მონასტერი მარანი კოშკით 1760‐1784 წწ. სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  
958 მონასტერი ორსართულიანი შენობა 1836 წ. სოფ. ზემო ხოდაშენი 03.10.07  
959 ნათლისმცემლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ხოდაშენი, სამხრეთით 03.10.07  
960 ტარიელაანთ საყდარი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ხოდაშენი, სამხ‐ით 9კმ 03.10.07  
961 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ხოდაშენი, სამხ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  
962 ილიურთის წმ. გიორგის ეკლესია 1870 წ. ნასოფლარი ილიურთა 03.10.07  

963 ინდურთის კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ინდურთა 03.10.07  ეროვნული
964 კვავლოს კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი კვავლო 03.10.07  ეროვნული
965 უსანეთის ეკლესია XVIII ს. სოფ. კოღოთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
966 მატანის ცხრაკარას 

მონასტერი
დარბაზული ეკლესია V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

966 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

ეკლესია  V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

966 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

სამრეკლო V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

966 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

გალავანი V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

966 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

კარიბჭე V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

966 მატანის ცხრაკარას 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი  V‐VIII_IX სს. სოფ. მატანი 03.10.07  ეროვნული

967 ერელაანთ საყდარი V_VI სს. სოფ. მატანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
968 თეთრი გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, მიდამოები 03.10.07  
969 კლდეთაუკანის საყდარი ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, ჩრდ‐დას‐ით  03.10.07  
969 კლდეთაუკანის საყდარი კოშკი სოფ. მატანი, ჩრდ‐დას‐ით  03.10.07  



970 ჩოლოყაშვილების ციხე ციხე XVIII ს. სოფ. მატანი, მიდამოები 03.10.07  
970 ჩოლოყაშვილების ციხე ღვთისმშობლის ეკლესია XVIII ს. სოფ. მატანი, მიდამოები 03.10.07  
970 ჩოლოყაშვილების ციხე სხვა ნაგებობები XVIII ს. სოფ. მატანი, მიდამოები 03.10.07  
971 წმ. ბარბარეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, ილიქეთის უბანში, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
972 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XVI ს. სოფ. მატანი, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
973 გუმბათოვანი საყდარი IX ს. II ნახ. სოფ. მატანი, მდ. კურტანაძეულის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
974 ბზიანის საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, სამხ‐დასავ‐ით 5კმ. 03.10.07  
975 ახალი ხატი XVI_XVII სს. სოფ. მატანი, დასავ‐ით 2კმ. 03.10.07  
976 იახსრის საყდარი IX_X სს. სოფ. მატანი, სამხ‐დას‐ით 2კმ 03.10.07  
977 მთავარანგელოზთა ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, ჩრდ‐აღმ‐ით 1,5 კმ. 03.10.07  
978 ჟამთა საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მატანი, ჩრდ‐დას‐ით  03.10.07  
979 მთავარანგელოზთა ეკლესია 1767 წ. სოფ. მაღრაანი 03.10.07  
980 პანკისის ციხე, თორღვას ციხე, 

მაღრაანის ციხე
განვით. შუასაუკუნეები სოფ. მაღრაანი, მიდამოები 03.10.07  

981 ღვთაების ეკლესია XVIII ს. სოფ. მაღრაანი, სამხ‐აღმ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  
982 ღვთაების ეკლესია XV_XVI სს. სოფ. მაღრაანი, ჩრდ‐ით 2კმ. 03.10.07  
983 ციხე‐სახლები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ნაკუდურთა 03.10.07  
984 წისქვილი XIX‐XX სს. სოფ. ომალო, ადგილი გოშანეში 03.10.07  
985 სამების ეკლესია VII ს. II ნახ. სოფ. ოჟიო 03.10.07  
986 ეკლესიები კვირაცხოვლის ეკლესია XVIII ს. სოფ. ოჟიო, სასაფლაოზე 03.10.07  
986 ეკლესიები წმ. ნინოს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ოჟიო, სასაფლაოზე 03.10.07  
986 ეკლესიები წმ. თომას ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ოჟიო, სასაფლაოზე 03.10.07  
986 ეკლესიები სამრეკლო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ოჟიო, სასაფლაოზე 03.10.07  
987 კოშკები XVIII ს. II ნახ. სოფ. ოჟიო 03.10.07  
988 ღვთაების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ოჟიო, დასავ‐ით 03.10.07  
989 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
990 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე, სამხ‐ით 03.10.07  
991 საგირთის ციხე‐სახლები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი საგირთა 03.10.07  
992 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საჩალე 03.10.07  
993 ალბურუშვილების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საჩალე 03.10.07  
994 ფარსმის ციხე‐სახლები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ფარსმა 03.10.07  ეროვნული
995 ნათლისმცემლის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ფიჩხოვანი 03.10.07  
996 ხარჭაშნის ღვთაების ეკლესია 1731 წ. სოფ. ქვემო ალვანსა და სოფ. ფიჩხოვანს შორის 03.10.07  ეროვნული
997 სასახლე, კომპლექსი XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
997 სასახლე, კომპლექსი სასახლე XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
997 სასახლე, კომპლექსი დარბაზული ეკლესია XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
997 სასახლე, კომპლექსი კარიბჭე XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
997 სასახლე, კომპლექსი გალავანი XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
997 სასახლე, კომპლექსი კამაროვანი ნაგებობა XVI ს. II ნახ. სოფ. ქვემო ალვანი, ადგილი კაკლიანი 03.10.07  
998 წმ. ნინოს ეკლესია XIXს. სოფ. ქისტაური 03.10.07  
999 ერისთავების ციხე XVIII ს. II ნახ. სოფ. ქისტაური 03.10.07  
1000 ნათლისმცემლის ეკლესია და 

კოშკი‐სვეტი 
განვით შუა საუკუნ. სოფ. ქისტაური 03.10.07  

1001 წმ. ნინოს ეკლესია  XIX ს. სოფ. ქისტაური 03.10.07  
1002 ერისთავების ციხე XVIII ს. II ნახ. სოფ. ქისტაური 03.10.07  
1003 ნათლისმცემლის ეკლესია და 

კოშკი‐სვეტი
განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ქისტაური 03.10.07  

1004 წმ. თევდორეს ეკლესია, 
კომპლექსი

განვით. და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ქორეთი 03.10.07  



1005 დარბაზული ეკლესია განვით შუა საუკუნ. სოფ. ყვარელწყალი 03.10.07  
1006 სვეტები შუასაუკუნეები სოფ. ყვარელწყალი, მიდამოები 03.10.07  
1007 კვირაცხოვლის ეკლესია VII_VIII სს. სოფ. შახვეტილა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1008 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. შენაქო 03.10.07  
1009 მერაბ ხაჩიძის საცხოვრებელი 

სახლი
XX ს. სოფ. შენაქო 03.10.07  

1010 ლავრენტი ხაჩიძის საცხოვრებელი
სახლი

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შენაქო 03.10.07  

1011 მარტია ჯიჯურიძის 
საცხოვრებელი სახლი

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შენაქო 03.10.07  

1012 ჩიღოს ციხე‐სახლები განვით შუასაუკუნეები სოფ. ჩიღო 03.10.07  
1013 წაროს არქიტექტურული 

კომპლექსი
განვით შუასაუკუნეები ნასოფლარი წარო 03.10.07  

1014 ჭეშოს არქიტექტურული 
კომპლექსი

გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ჭეშო 03.10.07  

1015 ჭონთიოს ციხე‐სახლები გვიანი შუა საუკუნ. ნასოფლარი ჭონთიო 03.10.07  
1016 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხახაბო 03.10.07  
1017 კურტანიძეულის წმ. 

მარინეს ეკლესია, 
კომპლექსი

წმ. მარინეს ეკლესია XII_XIII სს. სოფ. ხევისჭალა 03.10.07  ეროვნული

1017 კურტანიძეულის წმ. 
მარინეს ეკლესია, 

კომპლექსი

კოშკი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ხევისჭალა 03.10.07  ეროვნული

1017 კურტანიძეულის წმ. 
მარინეს ეკლესია, 

კომპლექსი

გალავანი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ხევისჭალა 03.10.07  ეროვნული

1018 ქაჩალაურის ციხე, 
კომპლექსი

ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ხევისჭალა, ჩრდ‐დას‐ით 400 მ. 03.10.07  

1018 ქაჩალაურის ციხე, 
კომპლექსი

გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ხევისჭალა, ჩრდ‐დას‐ით 400 მ. 03.10.07  

1018 ქაჩალაურის ციხე, 
კომპლექსი

კოშკები სოფ. ხევისჭალა, ჩრდ‐დას‐ით 400 მ. 03.10.07  

1019 ბახტრიონის ეკლესია XIX ს. სოფ. ხორბალო, სამხ‐აღმ‐ით 2,5 კმ.  03.10.07  
1020 ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხორბალო, ახმეტა‐ალვანის გზის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  

1021 მუნის საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხორბალო, ახმეტა‐ალვანის გზის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  

1022 ციხისჯვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხორბალო, დას‐ით 2კმ 03.10.07  
1023 კოშკი XVIII ს. II ნახ. სოფ. ხორბალო, აღმ‐ით 450 მ 03.10.07  
1024 ლომისის მთავარმოწამის ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხორბალო, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  

1025 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხორბალო, დას‐ით, მდ. ხოდაშნისხევის მარჯ. 
ნაპირზე

03.10.07  

1026 ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ჯოყოლო, დას‐ით 2‐2,5 კმ 03.10.07  
1027 ეკლესია IX_X სს. სოფ. ჯოყოლო, ჩრდ‐დას‐ით, მდ. ძიბაწყლის მარცხ. 

მაპირზე
03.10.07  

1028 კვირაცხოვლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ჯოყოლო 03.10.07  
1029 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჯოყოლო, ბალთაგორაზე 03.10.07  
1030 ჰეღოს კოშკები გვ. შუასაუკუნეები ნამოსახლარი ჰეღო 03.10.07  ეროვნული



1031 იოანე ნათლისმცემლის ხატი გვიანი შუა საუკუნ. ნამოსახლარი ჰეღო 03.10.07  ეროვნული
1032 გურჯაანის ყველაწმინდა ეკლესია VIII ს. ქ. გურჯაანი. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1033 ზღუდერის წმ. გიორგის ეკლესია ადრე შუა საუკუნ. გადაკეთ. 
XX ს.

ქ. გურჯაანი 03.10.07  

1034 ამაღლების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არაშენდა 03.10.07  
1035 კოშკი ”ნაციხარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახაშენი 03.10.07  
1036 მრგვალი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახაშენი 03.10.07  
1037 ”სვეტიცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახაშენი 03.10.07  
1038 კვირაცხოვლის ეკლესია გარდამავალი ხანა, გადაკეთ. 

XIX_XX სს.
სოფ. ახაშენი, დასავლეთით 03.10.07  

1039 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახაშენი, დასავლეთით 03.10.07  
1040 ბაკურის ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაკურციხე 03.10.07  
1041 წმ. კვირიკეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ბაკურციხე 03.10.07  
1042 სამების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაკურციხე 03.10.07  
1043 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაკურციხე 03.10.07  
1044 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაკურციხე, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
1045 წმ. ბარბარეს ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ბაკურციხე, მიდამოები 03.10.07  
1046 წმ. მარინეს ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ბაკურციხე, მიდამოები 03.10.07  
1047 მთავარანგელოზთა ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გურჯაანი 03.10.07  
1048 ქაშვეთის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გურჯაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1049 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გურჯაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1050 კვირაცხოვლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. გურჯაანი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1051 იოანე მახარებლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გურჯაანი, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
1052 ღვთისმშობლის ეკლესია  VI ს. სოფ. ვაზისუბანი 03.10.07  ეროვნული
1053 ეკლესია დავითიანი VI‐VII სს. სოფ. ვაზისუბანი 03.10.07  ეროვნული
1054 მონასტერი სანაგირე წმ. გიორგის ეკლესია  X‐XI სს. სოფ. ვაზისუბანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1054 მონასტერი სანაგირე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ვაზისუბანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1054 მონასტერი სანაგირე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ვაზისუბანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1055 მთავარანგელოზთა ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ვაზისუბანი 03.10.07  
1056 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვაზისუბანი 03.10.07  
1057 სამების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვაზისუბანი 03.10.07  
1058 ვაჩნაძიანის პალატნი, სასახლე X ს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1059 ამიდასტურის ეკლესია VI‐VII სს. სოფ. ვაჩნაძიანი 03.10.07  
1060 წმ. ნინოს ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ვაჩნაძიანი 03.10.07  
1061 ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა ტაძარი გუმბათიანი IXს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1061 ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა ეკლესია ბაზილიკური VI‐VII სს. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1061 ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1061 ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა გალავანი შუა საუკუნ. სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1061 ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა სხვა ნაგებობანი სოფ. ვაჩნაძიანი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1062 უსანეთის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ვაჩნაძიანი 03.10.07  
1063 წმ. მარიამის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ვაჩნაძიანი 03.10.07  
1064 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ველისციხე 03.10.07  
1065 მამისაანთ საყდრის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ველისციხე, მდ. ალაზნის მიდ. 03.10.07  



1066 მახარობლიშვილების სასახლე XIX ს. სოფ. ველისციხე 03.10.07  
1067 პეტრე‐პავლეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვეჯინი 03.10.07  
1068 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვეჯინი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1069 ”ცხრასაყდრების” კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვეჯინი, სამხრეთით 03.10.07  
1070 ყველაწმინდის ეკლესია XVII ს. სოფ. ვეჯინი, მიდამოები 03.10.07  
1071 წმ. ნინოს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ვეჯინი, მიდამოები 03.10.07  
1072 კვირაცხოვლის ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ზეგაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1073 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზეგაანი, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1074 წმ. მარინეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზეგაანი, მდ. ჭერემის წყლის მარჯვ. ნაპირზე 03.10.07  
1075 ზეგაანი, მონასტერი ტაძარი ბაზილიკური VII ს. სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1075 ზეგაანი, მონასტერი ეკლესია წმ. მარინესი V ს. სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1075 ზეგაანი, მონასტერი ეკლესია ერთნავიანი შუასაუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1075 ზეგაანი, მონასტერი გალავანი შუასაუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1075 ზეგაანი, მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ზეგაანი,  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1076 ჩაფიძეების მარანი XVIII_XIX სს. სოფ. კალაური 03.10.07  
1077 სამების ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. კალაური, მიდამოები 03.10.07  
1078 მთავარანგელოზის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კალაური, დასავლ‐ით 3კმ 03.10.07  
1079 ღვთისმშობლის ნიში XIX‐XX სს. სოფ. კალაური 03.10.07  
1080 მრგვალი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1081 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1082 საბაწმინდის ეკლესია და 

სამრეკლო
XV_XVI სს. XIII ს. სოფ. კარდანახი 03.10.07  ეროვნული

1083 ბაზილიკა VI ს. სოფ. კარდანახი 03.10.07  ეროვნული
1084 წმ. ბარბარეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1085 ნათლისმცემლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1086 წმ. გიორგის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1087 ონანაანთ ციხე და კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კარდანახი 03.10.07  
1088 ”ბეჟიკოს” საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კაჭრეთი 03.10.07  
1089 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კაჭრეთი 03.10.07  
1090 მრგვალი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კოლაგი, მიდამოები 03.10.07  
1091 წმ. მარიამის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კოლაგი, მიდამოები 03.10.07  
1092 წმ. ელიას ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მახარაძე 03.10.07  
1093 სამების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მელაანი 03.10.07  
1094 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მელაანი 03.10.07  
1095 სანას საყდარი შუა საუკუნეები სოფ. მელაანი, მიდამოები 03.10.07  
1096 წმ. მარინეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მელაანი, მიდამოები 03.10.07  
1097 სვეტიცხოვლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მუკუზანი 03.10.07  
1098 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. მუკუზანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1099 ”მჭედლიანთ” საყდარი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მუკუზანი, მიდამოები 03.10.07  
1100 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნანიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1101 ”ყველაწმინდის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფხოველი 03.10.07  
1102 წმ. ბარბარეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფხოველი 03.10.07  
1103 წმ. კვირიკეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფხოველი 03.10.07  
1104 ლომისის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ფხოველი 03.10.07  
1105 ნათლისმცემლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ფხოველი 03.10.07  
1106 ეკლესია ღვთისმშობლისა შუა საუკუნეები სოფ. ქოდალო 03.10.07  
1107 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქოდალო 03.10.07  
1108 ვარამაანთ კარი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ყიტაანი, აღმ‐ით 03.10.07  
1109 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ყიტაანი 03.10.07  



1110 დიდი ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაშიანი 03.10.07  
1111 პატარა ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაშიანი 03.10.07  

1112 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაშიანი 03.10.07  
1113 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაშიანი 03.10.07  
1114 კვირაცხოვლის ნიში გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაშიანი 03.10.07  
1115 ციხისწყლის საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჩუმლაყი 03.10.07  
1116 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ჩუმლაყი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1117 წმ. მარიამის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჩუმლაყი 03.10.07  
1118 ზედაცხოვლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჩუმლაყი 03.10.07  
1119 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ძირკოკი 03.10.07  
1120 იოანე მახარობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ძირკოკი 03.10.07  
1121 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭანდარი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1122 წმ. ბარბარეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭანდარი 03.10.07  
1123 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭანდარი, სამხ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1124 ნაქალაქარი ბაზილიკა სამეკლესიანი X‐XI სს.  სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1124 ნაქალაქარი ეკლესია "წვეროდაბალი" სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1124 ნაქალაქარი მცირე გუმბათიანი ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1124 ნაქალაქარი სასახლე V ს. სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1124 ნაქალაქარი გალავანი VIII‐IX სს. სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1124 ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭერემი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1125 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ.  ჯიმითი 03.10.07  
1126 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ.  ჯიმითი მიდამოები 03.10.07  
1127 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ.  ჯიმითი 03.10.07  
1128 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ.  ჯიმითი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1129 ნაფარეულის ბაღი ქ. თელავი 03.10.07  
1130 ახალი შუამთა. ღვთისმშობლის 

ეკლესია
XVI ს. შუა ხანა ქ. თელავიდან 2,5 კმ. დაშორებით 03.10.07  ეროვნული

1131 ახალი შუამთა. სამრეკლო XVI ს. შუა ხანა ქ. თელავიდან 2,5 კმ. დაშორებით 03.10.07  ეროვნული
1132 ძველი შუამთა. ბაზილიკა V‐VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. დაშორებით 03.10.07  ეროვნული
1133 ძველი შუამთა. გუმბათოვანი 

ტაძარი
V‐VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. დაშორებით 03.10.07  ეროვნული

1134 ძველი შუამთა. გუმბათოვანი 
ეკლესია

V‐VII სს. ქ. თელავიდან 7 კმ. დაშორებით 03.10.07  ეროვნული

1135 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული კომპლექსი

VI‐XII სს. ქ. თელავი , ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

1136 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

ფერიცვალების ეკლესია VI‐XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

1137 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

აკადემია VI‐XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

1138 იყალთოს საეკლესიო 
არქიტექტურული 

კომპლექსი

სამება VI‐XII სს. ქ. თელავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

1139 აკურის მამადავითის ეკლესია IX ს. სოფ. აკურა 03.10.07  ეროვნული
1140 ვანთა, სასახლის ნაშთები VIII‐IX სს. სოფ. ვანთა 03.10.07  ეროვნული



1141 იყალთოს სამეკლესიანი ბაზილიკა ადრე შუასაუკუნეები სოფ. იყალთო 03.10.07  ეროვნული

1142 წმ. შიოს ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. იყალთო 03.10.07  ეროვნული
1143 „შიოს მარანი“, სასახლე XVIII‐XIX სს. სოფ. იყალთო 03.10.07  
1144 კონდამიანის ეკლესია VI‐VII სს. სოფ. კისისხევის მახლობლად 03.10.07  
1145 კონდოლის ნათლისმცემლის 

ეკლესია
VI ს. სოფ. კონდოლი 03.10.07  ეროვნული

1146 ახატელი XVII‐XVIII სს. სოფ. რუისპირი 03.10.07  
1147 საფარისას ეკლესია XII ს. II ნახ. სოფ. წინანდალი 03.10.07  
1148 საფარისას ეკლესიის სამრეკლო XVI ს. სოფ. წინანდალი 03.10.07  

1149 სამნავიანი ბაზილიკა შუა საუკუნეები ქ. ლაგოდეხი, ნაკრძალის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1150 გალავნის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ლაგოდეხი, ჩკალოვის ქ. №18 გ. შუშტაკაშვილის 

კარმიდამო
03.10.07  

1151 ქოჩალოს ორნავიანი ბაზილიკა VI ს. ქ. ლაგოდეხი 03.10.07  ეროვნული
1152 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. აფენი 03.10.07  
1153 წმ. გიორგის ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ბაღდათი 03.10.07  

1154 ”ნოვიას საყდარი” შუა საუკუნეები სოფ. ბოლოკიანი, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1155 ეკლესია ”ქილისა” შუა საუკუნეები სოფ. განჯალა 03.10.07  
1156 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. გელათი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1157 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გურგენიანი, მიდამოები 03.10.07  
1158 ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი 03.10.07  
1159 გერმანული ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ვარდისუბანი 03.10.07  
1160 ნაეკლესიარი ნიშით შუა საუკუნეები სოფ. ვერხვის მინდორი 03.10.07  
1161 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ბოლქვი 03.10.07  
1162 ეკლესიის ნანგრევი ”ალარდი” შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ბოლქვი, მიდამოები 03.10.07  
1163 მიქელ‐გაბრიელის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ბოლქვი 03.10.07  
1164 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. გურგენიანი, მიდამოები 03.10.07  
1165 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მსხალგორი, მიდამოები 03.10.07  
1166 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მსხალგორი, მიდამოები 03.10.07  
1167 ციხის ნანგრევი "მზეთა მარიამი" გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ზეჩილი, მიდამოები 03.10.07  

1168 აკლდამა შუა საუკუნეები სოფ. თელა მიდამოები, წყლის რეზერვუართან 03.10.07  
1169 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. თელა მიდამოები, წყლის რეზერვუართან 03.10.07  
1170 ქარვასლა გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. კაბალი, ნამაზოვის კარმიდამო 03.10.07  
1171 ეკლესია ”ჭრელი საყდარი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ლელიანი სასაფლაოზე 03.10.07  
1172 ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მსხალგორი, მიდამოები 03.10.07  
1173 ეკლესია ”სერგის საყდარი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნაწისქვილარი, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1174 ეკლესიის ნანგრევი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ნაწისქვილარი 03.10.07  
1175 წმ. თევდორეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნაწისქვილარი 03.10.07  
1176 ეკლესია ”ჭრელის საყდარი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ონანაური 03.10.07  
1177 წმ. გიორგის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები, 

გვიანდელი გადაკეთ.
სოფ. ფოდაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  

1178 ეკლესია ”ჯვრის ნანგრევი” შუა საუკუნეები სოფ. ფონა, მიდამოები 03.10.07  
1179 სამების ეკლესია ეკლესია  XV‐XVII სს. სოფ. ფონა 03.10.07  
1179 სამების ეკლესია სამრეკლო XVII ს. სოფ. ფონა 03.10.07  
1180 წმ. თევდორეს ეკლესია ბაზილიკა XI‐XII სს. სოფ. ლელიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1180 წმ. თევდორეს ეკლესია სამრეკლო XV‐XVII სს. სოფ. ლელიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  



1181 ქარვასლა გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ცოდნისკარი, მიდამოები 03.10.07  
1182 მაჭის (თოღის) ციხე და ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ცოდნისკარი, მიდამოები, მდ. მაზიმ‐ჩაის ხეობა 03.10.07  ეროვნული

1183 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხოშატიანი 03.10.07  
1184   პეტრე‐პავლეს  ეკლესია  XVII‐XVIII სს. ქ. საგარეჯო, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1185 წმ. შიოს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, მიდამოები 03.10.07  
1186 ეკლესია ლაშარის ჯვარი შუა საუკუნეები ქ. საგარეჯო, მიდამოები 03.10.07  
1187 ღვთისმშობლის 

შვერილაფსიდიანი ეკლესია
XVII_XVIII სს. ქ. საგარეჯო, დოდაშვილის ქუჩა 03.10.07  

1188 მრგვალი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, ცივგომბორის ქუჩა 03.10.07  
1189 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, გაღმა უბანი 03.10.07  
1190 თვალთხევის წმ. გიორგის 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, მიდამოები თვალთხევი 03.10.07  

1191 კვირაცხოვლის ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, ქვლივიძიანთ უბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1192 წმ. მარინეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, ქურხულიანთ უბნის სასაფლაო 03.10.07  
1193 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. ქ. საგარეჯო, ქურხულიანთ უბნის სასაფლაო 03.10.07  
1194 კვირიკეს ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ანთოკი 03.10.07  
1195 პაპუნაშვილების მარანი XIX ს. სოფ. ანთოკი 03.10.07  
1196 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ანთოკი, ჩრდ‐დას‐ით 1 კმ. 03.10.07  
1197 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ანთოკი, ჩრდ‐დას‐ით 2‐3კმ. 03.10.07  
1198 ამაღლების ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ასკილაური, დას‐ით 10 კმ. 03.10.07  
1199 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ბურდიანი, მიდამოები 03.10.07  
1200 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ბურდიანი, მიდამოები 03.10.07  
1201 ეკლესია პირიღვთისა გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გიორგიწმინდა, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1202 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გიორგიწმინდა, ჩრდ‐ით 2‐3 კმ. 03.10.07  
1203 მრგვალი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გიორგიწმინდა 03.10.07  
1204 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. გიორგიწმინდა 03.10.07  
1205 ეკლესია ”ადგილის დედა” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გომბორი 03.10.07  
1206 შვერილაფსიდიანი ეკლესია XIX ს. სოფ. გომბორი 03.10.07  
1207 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გორანა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1208 წმ. მარიამის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. გორანა, ადგილი ”პატარა ვაკეები” 03.10.07  
1209 კვირიას ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გორანა, მიდამოები 03.10.07  
1210 ლომისის ეკლესია ადრეფეოდ. ხანა სოფ. გორანა, მიდამოები ლომისა 03.10.07  
1211 ჩაილურის ციხე XVII ს. სოფ. დიდი ჩაილური 03.10.07  
1212 კვირაცხოვლის სალოცავი XX ს. დასაწყისი სოფ. დიდი ჩაილური 03.10.07  
1213 მეჩეთი XX ს. სოფ. დუზაგრამა 03.10.07  
1214 ამაღლების ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ვაშლიანი 03.10.07  
1215 ეკლესია ”ადგილის დედა” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვაშლიანი 03.10.07  
1216 ციხე‐ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ვერონა, მიდამოები 03.10.07  
1217 წმ. გიორგის ეკლესია და ციხე ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ვერხვიანი 03.10.07  
1218 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ზემო ყანდაურა 03.10.07  
1219 ყველაწმინდის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ყანდაურა 03.10.07  
1220 წმ. გიორგის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ზემო ყანდაურა 03.10.07  
1221 ეკლესია დიდი კალობანი XIX ს. სოფ. თოხლიაური, მიდამოები 03.10.07  
1222 ეკლესია მცირე კალობანი შუა საუკუნეები სოფ. თოხლიაური, მიდამოები  03.10.07  
1223 მთავაწმოწამის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. თოხლიაური, ჩრდ‐ით 03.10.07  
1224 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. თოხლიაური, მიდამოები 03.10.07  
1225 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. კაკაბეთი 03.10.07  
1226 კავთის წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. კაკაბეთი, ჩრდ‐ით 2‐3 კმ. ტყეში 03.10.07  



1227 კავთის ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. კაკაბეთი, ჩრდ‐ით 2‐3 კმ. ტყეში 03.10.07  

1228 ეკლესია IX_X სს. სოფ. კოჭბაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1229 კვირიას ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კოჭბაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1230 ეკლესია ადგილის დედა გარდამავალი ხანა სოფ. კოჭბაანი, ნასოფლარი ”ბოტკი’, ტყეში 03.10.07  
1231 არქიტექტურული კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კოჭბაანი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
1232 თელეთის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი 03.10.07  
1233 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი, ნასოფლარი  03.10.07  ეროვნული
1234 ციხის კომპლექსი IX_X სს სოფ. მანავი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  ეროვნული
1235 ეკლესია დიდი ოდიში გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი, ჩრდ‐ით 1,5 კმ 03.10.07  
1236 ეკლესია მცირე ოდიში გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი, ჩრდ‐ით 1,5 კმ 03.10.07  
1237 ეკლესია თათრების ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მანავი, მიდამოები 03.10.07  
1238 წმ. მარინეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მარიამჯვარი, ჩრდ‐ით 2კმ. 03.10.07  
1239 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნინოწმინდა, მიდამოები 03.10.07  
1240 წმ. ელიას ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნინოწმინდა, მიდამოები 03.10.07  
1241 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ნინოწმინდა, მიდამოები 03.10.07  
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი ტაძარი გუმბათიანი V‐VI სს. სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი სამრეკლო XVI‐XVIII სს. სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი საბა ტუსიშვილის სასახლე XVIII ს. სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი სასახლე ძველი შუა საუკუნეები სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი საცხოვრებელი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1242 ნინოწმინდის ანსამბლი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ნინოწმინდა 03.10.07  ეროვნული
1243 ღვთისმშობლის სამეკლესიანი 

ბაზილიკა
გარდამავალი ხანა სოფ. ოთარაანი 03.10.07  

1244 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარა ჩაილური 03.10.07  
1245 წმ. მარინეს ეკლესია, ხატი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარა ჩაილური, აღმ‐ით 03.10.07  
1246 მარანი XIX‐XX სს. სოფ. პატარძეული, მუჩიაშვილების კარმიდამო 03.10.07  
1247 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. პატარძეული 03.10.07  
1248 კვირაცხოვლის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. პატარძეული 03.10.07  
1249 ეკლესია კოპალე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარძეული 03.10.07  
1250 წმ. შიოს დიდი ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. პატარძეული 03.10.07  
1251 წმ. შიოს მცირე ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარძეული 03.10.07  
1252 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარძეული, სასაფლაოზე 03.10.07  
1253 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარძეული, ჩრდ‐ით 4კმ 03.10.07  
1254 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. პატარძეული, ნასოფლარი პატარძეული 03.10.07  
1255 წმ. სტეფანეს ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. პატარძეული, დასავლ‐ით 4კმ 03.10.07  
1256 თამარის ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. რუსიანი მიდამოები 03.10.07  
1257 რუსიანის ციხე‐ეკლესიით XVII_XVIII სს. სოფ. რუსიანი, მიდამოები 03.10.07  
1258 დავით გარეჯის 

გამოქვაბული მონასტერი
დოდოსრქა VI_X სს.  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია. დიდი გამო‐ქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია გუმბათიანი შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

სატრაპეზო შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

სენაკები გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

კოშკი შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1258 დავით გარეჯის 
გამოქვაბული მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია ფერისცვალებისა, 
გამოქვაბული

VI_XVIII სს. შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

სატრაპეზო გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

კოშკი ალექსანდრე მეფისა XVII ს. სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

ოთახები გიორგი XIII‐სა XVIII ს. სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

თავდაცვითი ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1259 ლავრა. გამოქვაბული 
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ.  უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

ტაძარი გამოქვაბული     XI‐XII სს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბული იოანე ბოდბელისა XVIII ს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბული ავალიშვილისა XVIII ს. სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1260 ნათლისმცემელი. 
გამოქვაბული

გამოქვაბულები .ეკლესია 
გამოქვაბული   " .გამოქვაბული 
იოანე      

შუა საუკუნეები სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ტაძარი გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია, გამოქვაბული ხარებისა შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია‐გამოქვაბ. ამაღლებისა შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია‐ გამოქვაბული წმ. 
ილიასი

შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული მცირე შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია‐გამოქვაბული 
"მოწამეთა"

შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

ეკლესია შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  



1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

სატრაპეზო‐გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1261 დავით გარეჯის უდაბნო. 
გამოქვაბული მონასტერი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1262 ჩიჩხიტური. გამოქვაბულ‐
მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1262 ჩიჩხიტური. გამოქვაბულ‐
მონასტერი

კოშკი XVII ს.  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1262 ჩიჩხიტური. გამოქვაბულ‐
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  

1263 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია‐გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1263 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1263 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

ეკლესია მცირე, გამოქვაბული შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1263 წამებული. გამოქვაბული 
მონასტერი

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. უდაბნო. მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1264 ციხე‐ქალაქი უჯარმა ეკლესია‐ჯვარპატიოსანი V_XVIII სს.  სოფ. უჯარმა მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1264 ციხე‐ქალაქი უჯარმა ზედაზენი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1264 ციხე‐ქალაქი უჯარმა გალავანი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1264 ციხე‐ქალაქი უჯარმა სასახლე შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1264 ციხე‐ქალაქი უჯარმა სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები  სოფ. უჯარმა მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1265 კვირაცხოვლის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. უჯარმა, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
1266 ნათლისმცემლის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. უჯარმა, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
1267 მთავარანგელოზთა ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. უჯარმა 03.10.07  
1268 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. უჯარმა 03.10.07  
1269 დურგლიანთ საყდარი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. უჯარმა, მიდამოები 03.10.07  
1270 ყველაწმინდის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ქვემო ყანდაურა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1271 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ქვემო ყანდაურა 03.10.07  
1272 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. შიბლიანი 03.10.07  
1273 წმ. თევდორეს ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. შიბლიანი 03.10.07  
1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 

მონასტერი
ეკლესია VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სამრეკლო VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სასახლე VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

კოშკი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

გალავანი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1274 ხაშმის კაწარეთის სამება. 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი VI_XVIII სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1275 ღვთისმშობლის ეკლესია  XIV_XV სს. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1276 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ხაშმი 03.10.07  



1277 ჩოლოყაშვილების სასახლის კარის
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხაშმი 03.10.07  

1278 ყველაწმინდის ეკლესიის 
კომპლექსი

IX ს, გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხაშმი, მიდამოები 03.10.07  

1279 ბოდბე. მონასტერი ”წმ. ნინოს” ეკლესია VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1279 ბოდბე. მონასტერი ”ამაღლების”ეკლესია  VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1279 ბოდბე. მონასტერი გალავანი VI_ XX სს. ქ.სიღნაღი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1280 ციხე‐გალავანი XVI‐XVIII სს. ქ. სიღნაღი 03.10.07  ეროვნული
1281 კოშკი‐სამრეკლო XVIII_XIX სს. ქ. სიღნაღი, ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული
1282 სუბსარქისის ეკლესია XVII_XVIII სს. ქ. სიღნაღი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1283 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX სს. დასასრული ქ. სიღნაღი, სასაფლაოზე გორგასლის ქ. №7 03.10.07  
1284 წმ. სტეფანეს ეკლესია  XIX ს. დასაწყისი ქ. სიღნაღი, ილ. ჭავჭავაძის ქ. №9 03.10.07  
1285 ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1286 ეკლესია ”ყვავის საყდარი” XIII ს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1287 ”აღდგომის” ეკლესია XII ს. სოფ. ანაგა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1288 ”ბუჭყიაანთ” ციხე XVII ს. სოფ. ანაგა, გ. ბაღაშვილის კარ‐მიდამო 03.10.07  
1289 ეკლესიის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ანაგა, რკინიგზასთან 03.10.07  
1290 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია XVII ს. სოფ. ანაგა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1291 ”წმ. მარიამის” ეკლესია XVI ს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1292 ხიზანაანთ ციხე XVII ს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1293 ქუდურის ციხე‐ბურჯი XVII ს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1294 ”ჯაგების” წმ. გიორგი XVI ს.. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1295 ”ყველაწმინდის” ეკლესია XII ს. სოფ. ანაგა, დ. გოგოლაშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1296 ”მთავარანგელოზის” ეკლესია XVII ს. სოფ. ანაგა 03.10.07  
1297 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XV ს. სოფ. ანაგა, სასაფლაოზე 03.10.07  
1298 ”წმ. ბარბარეს” ეკლესია XVI ს. სოფ. ანაგა, დას‐ით სასაფლაოზე 03.10.07  
1299 “ნინოწმინდის ეკლესია”          XVIს.           სოფ. ანაგა 03.10.07  
1300 ანაგის თამარის ციხე შუა საუკუნეები სოფ.  ანაგა მიდამოები 03.10.07  
1301 ღვინობაანთ ციხე                  XVIIს.           სოფ.  ანაგა 03.10.07  
1302 ანაგის ”წმ. ელიას” ეკლესია  VIII‐IX სს. სოფ.  ანაგა მიდამოები 03.10.07  
1303 ამაღლების ეკლესია                 XII ს. სოფ. ძველი ანაგა 03.10.07  
1304 ”წმ. ნიკოლოზის” ეკლესია XVI ს. სოფ. ბოდბისხევი 03.10.07  
1305 ”წმ. მარიამის ეკლესია” XVIII ს. სოფ. ბოდბისხევი, მიდამოები, სოფ. ბოდბისხევის 

სამხრეთ‐დასავლეთით
03.10.07  

1306 ”ყველაწმინდის მიძინების” 
ეკლესია

XIX ს. სოფ. ბოდბისხევი, სასაფლაოზე 03.10.07  

1307 ”კვირიკეწმინდის” ეკლესია XVI ს. სოფ. ბოდბისხევი,  მიდამოები, სოფ. ბოდბისხევის 
სამხრეთ‐დასავლეთით, სასაფლაოზე

03.10.07  

1308 ამაღლების ეკლესია      XVI ს.  სოფ. ბოდბისხევი, მიდამოები, სოფ. ბოდბისხევის 
სამხრეთ‐დასავლეთით

03.10.07  

1309 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XVI ს. სოფ. ბოდბისხევი, მიდამოები 03.10.07  
1310 ”ფერიცვალების” ეკლესია XVI ს. სოფ. ბოდბისხევი, მიდამოები, სოფ. ბოდბისხევის 

სამხრეთით, ძვ. სასაფლაოზე
03.10.07  

1311 ვაქირის ეკლესია 
"ნათლისმცემელი"

XII ს. სოფ. ვაქირი 03.10.07  

1312 ეკლესია "კვირაცხოველი" XVIII ს. სოფ. ვაქირი 03.10.07  
1313 ძველი "კვირაცხოვლის" ეკლესია  V‐VII სს. სოფ. ვაქირი 03.10.07  

1314 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. ბოლო სოფ. ვაქირის დასავლეთით 3 კმ‐ში, სასაფლაოზე 03.10.07  
1315 “ყოჩიაანთ” ციხე ბურჯი    XVII ს. სოფ. ვაქირის ცენტრალურ ნაწილში 03.10.07  



1316 ნაეკლესიარი ”ზედა 
ღვთისმშობელი”

განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ზემო ბოდბე, მიდამოები 03.10.07  

1317 “წმ. მარიამის” ეკლესია                  XVI ს. სოფ. ზემო ბოდბე, მიდამოები 03.10.07  
1318 ნაეკლესიარი ”სვეტიცხოველი” IX‐X სს.  სოფ. ზემო ბოდბე 03.10.07  
1319 ”სამსაყდრის” ეკლესია XVI ს. სოფ. ზემო მაღარო, მიდამოები, სოფ. მაღაროს 

აღმოსავლეთით 1 კმ‐ში
03.10.07  

1320 ”ზღუდერის” ეკლესია XVII ს. სოფ. ზემო მაღარო, მიდამოები, სოფ. მაღაროს 
აღმოსავლეთით 1 კმ‐ში

03.10.07  

1321 ეკლესია "დავით გარეჯა" X‐XI სს. სოფ. მაღარო მიდამოები, სოფ. მაღაროს სამხრეთ‐
დასავლეთ 7 კმ‐ში

03.10.07  

1322 ბერების სერი, ქოლაგირი, დიდი 
ქვაბები, პატარა ქვაბები       

XI‐XII სს. სოფ. მაღარო მიდამოები, 03.10.07  ეროვნული

1323 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ნუკრიანი 03.10.07  
1324 წმ. გიორგის ეკლესია     XVI ს სოფ. ზემო ნუკრიანი 03.10.07  
1325 ქაშვეთის ეკლესია     XII ს. სოფ. ნუკრიანი, მიდამოები, სოფ. ვაქირის 

ჩრდილოეთით 1 კმ‐ში
03.10.07  

1326 სამების ეკლესია  XVIII ს. სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1327 “წმ. გიორგის” ეკლესია      XVII ს. სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1328 ღვთისმშობლის ეკლესია     XVIII ს.  სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1329 წმ. სტეფანეს ეკლესია        XVII ს.    სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1330 “ორმოცის ეკლესია”          XVII ს. სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1331 ყველაწმინდის ეკლესია     XVI ს.   სოფ. საქობო, მიდამოები, სოფ. საქობოს სამხრეთით 1 
კმ‐ში

03.10.07  

1332 წმ. გიორგის ეკლესია ასანურში         XVI ს.  დაბა წნორი, მიდამოები 03.10.07  
1333 ღვთისმშობლის ეკლესია       XVII ს.      დაბა წნორი, მიდამოები;  წნორის დასავლეთით 1,5 კმ‐

ში
03.10.07  

1334 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

ტაძარი გუმბათიანი VI‐XVIII სს. სოფ. ტიბაანი  03.10.07  ეროვნული

1334 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

გალავანი VI‐XVIII სს. სოფ. ტიბაანი  03.10.07  ეროვნული

1334 ხირსის წმ. სტეფანეს 
მონასტერი

სხვა ნაგებობანი VI‐XVIII სს. სოფ. ტიბაანი  03.10.07  ეროვნული

1335 ”მთავარანგელოზის” 
ნაეკლესიაირი

XII‐XIII სს.  სოფ. ტიბაანი, მიდამოები 03.10.07  

1336 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტიბაანი, სასფლაოზე 03.10.07  
1337 გამოქვაბული კომპლექსი XI‐XIII სს.  სოფ. ქვემო ბოდბე მიდამოები ბერების სერი 03.10.07  
1338 ქოლაგირის გამოქვაბული, 

კომპლექსი
XII‐XIII სს.  სოფ. ქვემო ბოდბე მიდამოები, ქოლაგირი 03.10.07  

1339 “წმ. ელიას” ეკლესია        X ს.     სოფ. ბოდბე, მიდამოება, აღმოსავლეთით 1 კმ‐ში 03.10.07  
1340 “წმ. მარიამის” ეკლესია                 XVI ს. სოფ. ბოდბე 03.10.07  
1341 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XVI ს. სოფ. ქვემო მაჩხაანი, სოფ. ქვ. მაჩხაანის ჩრდილოეთით 

1 კმ‐ში
03.10.07  

1342 ”წმ. ელიას” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო მაჩხაანი, მიდამოები,  03.10.07  
1343 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია   XVIII ს.   სოფ. ქვემო მაჩხაანი, მიდამოები, სოფ. ქვ. მაჩხაანის 

ჩრდილოეთით 1 კმ‐ში  
03.10.07  

1344 “ორმოცის ეკლესია”                  XVIIს. სოფ. ქვემო მაჩხაანი, მიდამოები 03.10.07  
1345 ამაღლების ეკლესია                 XVIIIს. სოფ. ქვემო მაჩხაანი, მიდამოები 03.10.07  



1346 ხორნაბუჯის ციხე‐გალავნის 
კომპლექსი

ხორნაბუჯის ციხე‐გალავნის 
კომპლექსი

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ყარაღაჯი 03.10.07  

1347 ”ძელიცხოვლის” ეკლესია XIII‐XIV სს. სოფ. ჯუგაანი, ცენტრალური ნაწილი 03.10.07  
1348 ”დედა მარიამის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ჯუგაანი 03.10.07  
1349 დუბე. ეკლესია ყველაწმინდა VI ქ. ყვარელი 03.10.07  
1350 ნეკრესი. მიდამოები ტაძარი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები ბაზილიკა სამნავიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები ეკლესია გუმბათიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები ეკლესია ერთნავიანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები სასახლე IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები კოშკი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები სატრაპეზო IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები გალავანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1350 ნეკრესი. მიდამოები სხვა ნაგებობანი IV_XVI სს. ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1351 სამების ეკლესია X‐XI სს ქ. ყვარელი, მიდამოები 03.10.07  
1352 ”წმ. ბარბარეს” ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ალმატი 03.10.07  
1353 ”წმ გიორგის” ნიში XX ს. სოფ. ალმატი 03.10.07  
1354 ”წმ. მარინეს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ალმატი 03.10.07  
1355 ”წმ. ელიას” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ალმატი, მიდამოები 03.10.07  
1356 ”წმ. თევდორეს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ალმატი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1357 ძველი გავაზი V‐XVII სს. სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  ეროვნული
1358 ”მთავარანგელოზის” ეკლესია შუა საუკუნეები, გვიანი 

გადაკეთებით
სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  

1359 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნ. გვიანი 
გადაკეთებით

სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  

1360 ეკლესია ”ტუშისაყდარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახალსოფელი, მიდამოები 03.10.07  
1361 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  
1362 ”წმ. ელიას” ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ახალსოფელი, დასავლეთით 03.10.07  
1363 ეკლესია და კოშკი ”თავწმინდა 

გიორგი”
IX_X სს. სოფ. ახალსოფელი, მიდამოები 03.10.07  

1364 ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახალსოფელი, მიდამოები 03.10.07  
1365 ეკლესია გარდამავალი ხანა. 

გადაკეთებული Xს.
სოფ. ახალსოფელი, ადგილი ნაბაზრალი 03.10.07  

1366 ენისელის აღდგომის 
კომპლექსი

ტაძარი გუმბათიანი V‐XVIII სს. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  

1366 ენისელის აღდგომის 
კომპლექსი

ეკლესია ბაზილიკური V‐XVIII სს. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  

1366 ენისელის აღდგომის 
კომპლექსი

სამრეკლო V‐XVIII სს. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  

1366 ენისელის აღდგომის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი V‐XVIII სს. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  

1367 გრემი. ნაქალაქარი ტაძარი მთავარანგელოზისა გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი კოშკი საცხოვრებელი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი ეკლესია "თარსა გალავანი" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი ქარვასლა "ნაქულბაქევი" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი აბანო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი ციხე "სამება" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1367 გრემი. ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



1368 სასახლის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ენისელი 03.10.07  
1369 ეკლესია “ყვავის საყდარი” XVI_XVII სს. სოფ. ენისელი, მიდამოები 03.10.07  
1370 “ყველაწმინდის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ენისელი 03.10.07  
1371 “იოანე ნათლისმცემლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი 03.10.07  

1372 “წმ. გიორგის” ეკლესია XX ს. სოფ. ენისელი 03.10.07  
1373 ეკლესია, გალავანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები  03.10.07  
1374 “წმ. ელიას” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი 03.10.07  
1375 ეკლესია “ზაქარდედა” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი 03.10.07  
1376 “კვირაცხოვლის” ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი 03.10.07  
1377 მარანი XX ს. სოფ. ენისელი, ვ. ხოსრიშვილის კარ‐მიდამო 03.10.07  
1378 “სუბ‐სარქისის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, მიდამოები  03.10.07  
1379 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენისელი, შ. გოგიაშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1380 “დედაღვთისას” ნიში XX ს. სოფ. ენისელი, შ. გოგიაშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1381 “ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ.  კუჭატანი 03.10.07  
1382 ეკლესია გარდ. შუა საუკუნ. სოფ.  კუჭატანი 03.10.07  
1383 ეკლესია VI ს. სოფ. მთისძირი 03.10.07  
1384 “ყურის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მთისძირი, მიდამოები 03.10.07  
1385 მთისძირის ბაზილიკა VI ს. სოფ. მთისძირი 03.10.07  
1386 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მთისძირი, მიდამოები ტყეში 03.10.07  
1387 “ხევისპირა” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მთისძირი 03.10.07  
1388 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. მთისძირი, მიდამოები 03.10.07  
1389 საბუეს ”ამაღლების” ეკლესია XVI ს. სოფ. საბუე. მიდამოები 03.10.07  
1390 ინწობა. მონასტერი ეკლესია ნათლისმცემლისა VI‐VII სს. სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  
1390 ინწობა. მონასტერი კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  
1390 ინწობა. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  
1390 ინწობა. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  
1391 ”წმ. შიოს” ეკლესია  VI‐VII სს. სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  
1392 ციხის ბურჯი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
1393 ”მაცხოვრის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
1394 ეკლესია ”ხმალა” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
1395 ”ორმოცთა” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. საბუე 03.10.07  
1396 ჯორჯაძეების სასახლე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
1397 ეკლესია და ციხე ”ტური” IX_X სს. სოფ. საბუე, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1398 ”სუბ‐სარქისის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. საბუე, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1399 ”ნათლისმცემლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1400 ”წმ. ელიას” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. საბუე, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1401 ”ყადორის” ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე, ჩრდ‐აღმისავლეთით 03.10.07  
1402 ნაეკლესიარი ”მუგუდის წმ. 

გიორგი”, მარანი
შუა საუკუნეები სოფ. საბუე მიდამოები 03.10.07  

1403 ნაეკლესიარი ”დიდი ბატონი” XX ს. სოფ. საბუე 03.10.07  
1404 ”წმ. გიორგის” ნიში XX ს. სოფ. საბუე 03.10.07  
1405 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია XIX ს. სოფ. საბუე, სკოლის ეზოში 03.10.07  
1406 კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საბუე 03.10.07  
1407 მარანი XIX ს. სოფ. საბუე, ვ. ჩაბალაშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1408 ”ნათლისმცემლის” ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. საბუე, საბავშვო ბაღის ეზოში 03.10.07  
1409 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაქრიანი 03.10.07  
1410 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაქრიანი 03.10.07  
1411 ციხის გალავანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაქრიანი 03.10.07  



1412 ”იოანე ნათლისმცემლის” ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  

1413 ”წმ. ელიას” ნიში XX ს. დასაწყისი სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1414 სასახლის ნანგრევი  შუა საუკუნეები სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1415 ძველი აბანოები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1416 ეკლესია ”ჭალის წმ. გიორგი” გარდამავალი ხანა სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1417 ”ჭურის” ციხის ნანგრევი  შუა საუკუნეები სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1418 ”სამების” ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. შაქრიანი, მიდამოები 03.10.07  
1419 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია ეკლესია VI‐VI‐I სს. სოფ. შილდა 03.10.07  ეროვნული

1419 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. შილდა 03.10.07  ეროვნული

1419 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა 03.10.07  ეროვნული

1419 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა 03.10.07  ეროვნული

1420 ”წმ. გიორგის” ეკლესია და კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  

1421 ბარცანა. ეკლესია გუმბათიანი X ს. სოფ. შილდა 03.10.07  ეროვნული
1422 შულაანთ საყდარი X ს. სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  
1423 ეკლესია ”ბუგრიანთ კოშკი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა 03.10.07  
1424 ეკლესია ”ხახმატის ჯვარი” შუა საუკუნეები სოფ. შილდა 03.10.07  
1425 ”წმ. ნინოს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, სკოლასთან 03.10.07  
1426 კოშკის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. შილდა, მიდამოები ”უკანჭალა” 03.10.07  
1427 ”წმ. გიორგის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. შილდა, მიდამოები ”უკანჭალა” 03.10.07  
1428 ”აღიაანთ ციხე” XVIII ს. სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  
1429 ნეკრესის ბაზილიკა IV ს. III მეოთხედი სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  
1430 ”ღვთისმშობლის მიძინების” 

სამეკლესიანი ბაზილიკა
VI_VII სს. სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  

1431 ნეკრესისი გუმბათიანი ეკლესია  IX ს. სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  

1432 ნეკრესის მონასტრის კოშკი XVI ს. სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  
1433 ნაეკლესიარი ”ორსაყდრები” შუა საუკუნეები სოფ. შილდა, მიდამოები 03.10.07  
1434 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, მიდამოები ”ვეძისხევი” 03.10.07  
1435 კოშკები  XVII_XVIII სს. სოფ. შილდა, მიდამოები ”ვეძისხევი” 03.10.07  
1436 ”წმინდანების” ეკლესია XIX ს. სოფ. შილდა, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  
1437 ეკლესია ”ზეგანის 

ღვთისმშობელი”
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  

1438 ეკლესია ”ფაშაანის 
ღვთისმშობელი”

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  

1439 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, მდ. ჩელთის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
1440 კოშკი ”შუაგორის ციხე” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა, მდ. ჩელთის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
1441 ეკლესია ”სახარის ჯვარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა 03.10.07  
1442 მარანი XX ს. დასაწყისი სოფ. შილდა, ჯ. ბაბაკიშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1443 მარანი XX ს. დასაწყისი სოფ. შილდა, თ. სიხარულიშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1444 მარანი XX ს. დასაწყისი სოფ. შილდა, ნ. ცისკარიშვილის კარმიდამო 03.10.07  
1445 ”ამაღლების წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შილდა 03.10.07  

1446 კოშკი XVIII ს. სოფ. შილდა, უბანი ”ბუშელაშვილები” 03.10.07  



1447 ეკლესია ”უსანეთი” კოშკით X ს. სოფ. წიწკაანთსერი, მიდამოები 03.10.07  
1448 კვირაცხოველი. ეკლესია 

გუმბათიანი
XVI‐XVII სს. სოფ. ჭიკაანი 03.10.07  

1449 ლელიანი. ეკლესია XVI‐XVII სს. სოფ. ჭიკაანი,  მიდამოები 03.10.07  
1450 ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭიკაანი, ადგილი ”ციხეები” 03.10.07  
1451 შადრევანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭიკაანი 03.10.07  
1452 ციხის გალავანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჭიკაანი, მიდამოები 03.10.07  
1453 კოშკი XVII_XVIII სს. სოფ. ჭიკაანი, მიდამოები 03.10.07  
1454 ”ღვთისშობლის” ეკლესია XX ს. დასაწყისი სოფ. ჭიკაანი 03.10.07  
1455 სასახლის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ჭიკაანი, მიდამოები 03.10.07  
1456 ეკლესია ”დამბადებელი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. არბოშიკი 03.10.07  
1457 კოშკი ”ბოსტაანთ ციხე” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. არბოშიკი, ”ბოსტაანთ უბანი” 03.10.07  
1458 ეკლესია ”წმინდა კვირიკე” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. არბოშიკი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1459 ღვთისმშობლის ნიში XX ს. სოფ. არბოშიკი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1460 ”ხომხელის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. არბოშიკი, მიდამოები 03.10.07  
1461 ეკლესია ”ზღმურდლი” განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. გამარჯვება, შემაღლებულ ბორცვზე 03.10.07  

1462 ეკლესია ”წმინდა სტეფანე” შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი, ახალ სასაფლაოზე 03.10.07  
1463 ეკლესია ”ყველაწმინდა” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი 03.10.07  
1464 ეკლესია ”არმათიონი” XVII_XVIII სს. სოფ. ზემო მაჩხაანი 03.10.07  
1465 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1466 ”მთავარანგელოზის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი 03.10.07  
1467 კოშკი ”ბენაანთ ციხე” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი, ბენაშვილების კარმიდამო 03.10.07  
1468 ”წმინდა ელიას” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო მაჩხაანი, სამხრეთით 03.10.07  
1469 ”ალავერდის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მირზაანი 03.10.07  
1470 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მირზაანი 03.10.07  
1471 ”ყველაწმინდის’ ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. მირზაანი 03.10.07  
1472 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. მირზაანი 03.10.07  
1473 ეკლესიის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. მირზაანი 03.10.07  
1474 ოზაანის ”ამაღლების” გუმბათიანი 

ტაძარი 
XII‐XIII სს.  სოფ. ოზაანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1475 ნაეკლესიარი ”უსანეთი” შუა საუკუნეები სოფ. ოზაანი, აღმოსავლეთით, მუხრანში 03.10.07  
1476 ”წმ. სტეფანეს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები, 

გადაკეთებული XX ს.
სოფ. ოზაანი 03.10.07  

1477 ეკლესია ”ყველაწმინდა” გვიაანი შუა საუკუნეები სოფ. ოზაანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1478 ეკლესია ”ცლუკაანის 

ყველაწმინდა”
გვიაანი შუა საუკუნეები სოფ. ოზაანი, უბანი ”ცლუკანი” 03.10.07  

1479 ეკლესია ”სამება” XVI_XVII სს. სოფ. ოზაანი, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1480 ”ელიას” ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ჯაფარიძე, მიდამოები ”ელიას მთა” 03.10.07  
1481 რუსული ეკლესია ”სერაფიმა” XX ს. სოფ. ჯაფარიძე 03.10.07  
1482 ბოლნისის სიონი ტაძარი 478‐498 წწ. სოფ. ბოლნისი, მდ. ფოლადაურის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  ეროვნული
1482 ბოლნისის სიონი სამრეკლო 1678‐1688 სოფ. ბოლნისი, მდ. ფოლადაურის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  ეროვნული
1482 ბოლნისის სიონი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ბოლნისი, მდ. ფოლადაურის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  ეროვნული
1483 წუღრუღაშენი ტაძარი გუმბათიანი 1213‐1222 წწ. ქ. ბოლნისი,  მდ. ფოლადაურის მარჯვ. ნაპირზე 03.10.07  
1483 წუღრუღაშენი გალავანი გვიანი შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი,  მდ. ფოლადაურის მარჯვ. ნაპირზე 03.10.07  
1484 ეკლესია და კოშკი განვით. შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი მიდამოები. "თაფანი" ხრამის ხეობაში 03.10.07  
1485 ეკლესიების კომპლექსი ეკლესია ადრ.შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი მიდამოები. "თაფანი" ხრამის ხეობაში 03.10.07  
1485 ეკლესიების კომპლექსი ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი მიდამოები. "თაფანი" ხრამის ხეობაში 03.10.07  
1485 ეკლესიების კომპლექსი ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი მიდამოები. "თაფანი" ხრამის ხეობაში 03.10.07  



1486 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი მიდამოები. "თაფანი" ხრამის ხეობაში 03.10.07  
1487 ქვემო ბოლნისის "ვანათის" 

ეკლესია
V_VI სს. ქ. ბოლნისი აღმოსავლეთით 7 კმ. 03.10.07  ეროვნული

1488 ეკლესია წმ. გიორგის ‐ გალავნით XIII‐XIVსს. მიჯნა  ქ.ბოლნისის მიდამოებში მთაზე, ნასოფ. ”ყორანთა” 03.10.07  

1489 წყალსატევი XIII_XIV სს. ქ. ბოლნისი, ნასოფლარი ”ყორანთა” 03.10.07  
1490 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. ქ. ბოლნისი, ნასოფლარი ”ყორანთა” 03.10.07  
1491 ”სათხის” ეკლესია X_XI სს. დაბა კაზრეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1492 ”ღვთისმშობლის”ეკლესია  შუა საუკუნეები დაბა კაზრეთი, მიდამოები 03.10.07  
1493 მონასტერი "დავით‐

საგარეჯო"
ეკლესია XI‐XVII სს. დაბა კაზრეთი, მიდამოები 03.10.07  

1493 მონასტერი "დავით‐
საგარეჯო"

მცირე ეკლესია განვით. შუა საუკუნ დაბა კაზრეთი, მიდამოები 03.10.07  

1494 მონასტერი სამების ეკლესია XIII ს. დაბა კაზრეთი. მიდამოები "ისპიანი" 03.10.07  ეროვნული
1494 მონასტერი სატრაპეზო განვით. შუა საუკუნ დაბა კაზრეთი. მიდამოები "ისპიანი" 03.10.07  ეროვნული
1494 მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. დაბა კაზრეთი. მიდამოები "ისპიანი" 03.10.07  ეროვნული
1495 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. დაბა კაზრეთი, ნასოფლარი ”სამტრედო” 03.10.07  
1496 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია V‐VI სს. სოფ. აკაურთა 03.10.07  ეროვნული
1497 ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. აკაურთა, ჩრდ‐ აღმ‐ით 03.10.07  
1498 ეკლესია ”ივანე ბატონი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. აკაურთა, ჩრდ‐ აღმ‐ით 03.10.07  
1499 ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. აკაურთა. ჩრდ.‐დას‐ით 03.10.07  
1500 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. აკაურთა, ჩრდილო დასავლეთით, სასაფლაოზე 03.10.07  

1501 ეკლესია ”გიორგი ბატონი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. აკაურთა. სასაფლაოზე 03.10.07  
1502 გუმბათიანი ეკლესია "სარი 

ქილისა" (ყვითელი ეკლესია)
XVII‐XVIII სს. სოფ. არუხლო 03.10.07  

1503 ციკლოპური ციხე  ძვ.წ, I ათასწლ. სოფ. არუხლო 03.10.07  ეროვნული
1504 ეკლესია X‐XI სს. სოფ. არუხლო ‐ ზემო უბანი 03.10.07  
1505 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. არუხლო. ჩრდილოეთით 03.10.07  
1506 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბოლნისი, ჩრდ‐აღმ‐ით მთაზე 03.10.07  
1507 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბოლნისი, ჩრდილოეთით  03.10.07  
1508 ”სამების” ეკლესია 1883 წ. სოფ. ბალიჭი, ზედა უბანი 03.10.07  
1509 ეკლესია X ს. შეკეთ. XVIII ს. სოფ. ბალიჭი, მიდამოები 03.10.07  
1510 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბალიჭი, მიდამოები ”ძეძვნარი” 03.10.07  
1511 ეკლესია "გეტა"  განვით. შუა საუკუნ სოფ. დარბაზი, სამხ‐დასავლ‐ით 3 კმ.  03.10.07  
1512 ეკლესია "აღზი‐გიორქილისა" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, დასავლეთით 3,5 კმ. 03.10.07  
1513 ეკლესია "იაზლი‐ქილისა" XII‐XIII სს. სოფ. დარბაზი, ჩრდილოეთით 4 კმ. 03.10.07  
1514 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, სამხ‐დასავლ‐ით, მიდამოები ”ქოჩა‐

ბულაღი”
03.10.07  

1515 ეკლესია ”ბუალო‐ქილისა” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, დასავლეთით 1.5 კმ. 03.10.07  
1516 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, ჩრდ‐დას‐ით 2.5 კმ. მიდამ. „თანახლო“ 03.10.07  

1517 ეკლესია ”იმრატი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, ჩრდ‐დას‐ით მიდამ. „თანახლო“  03.10.07  
1518 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დარბაზი, ჩრდ‐დას‐ით 3 კმ. მიდამ. „ჩარხანა“ 03.10.07  
1519 ეკლესია „დავით‐საგარეჯო“ შუა საუკუნეები სოფ. კიანეთი, მიდამოები 03.10.07  
1520 ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კიანეთი. მიდამოები "ორსაყდრები" 03.10.07  
1521 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კიანეთი, მიდამოები "ორსაყდრები" 03.10.07  
1522 ”სამების” ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. კიანეთი. მიდამოები "ორსაყდრები" 03.10.07  
1523 ეკლესია XVI ს. სოფ. კიანეთი 03.10.07  



1524 ეკლესია "სვეტიცხოველი" განვით. შუა საუკუნ, სოფ. კიანეთი. ჩრდ.‐დას‐ით 03.10.07  
1525 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია X ს. სოფ. კიანეთი ჩრდ.‐დას‐ით 03.10.07  
1526 ეკლესია ”დაქცეული საყდარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კიანეთი, მიდამოები 03.10.07  
1527 ეკლესია X‐XI სს. სოფ. მუშევანი აღმოსავლეთით 03.10.07  
1528 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. მუშევანი სამხრეთით 03.10.07  
1529 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია  განვით. შუა საუკუნ. სოფ. რატევანი, სამხრეთით 03.10.07  
1530 ”წმ. გიორგის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. 

გადაკეთებებით
სოფ. რატევანი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

1531 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. რატევანი, ჩრდ‐აღმ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  
1532 ხიდი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. რაჭისუბანი. მიდამოები "ორთაშენი" მდ. 

მაშავერაზე
03.10.07  

1533 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. რაჭისუბანი., ჩაგელისვილების კარმიდამო 03.10.07  
1534 ზედა ეკლესია VI ს. სოფ. სარაჩლო მიდამოები "მანხუტი" 03.10.07  ეროვნული
1535 ქვედა ეკლესია VI‐VII სს. სოფ. სარაჩლო მიდამოები "მანხუტი" 03.10.07  ეროვნული
1536 ეკლესია ”მაღალი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სამწევრისი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1537 ეკლესია ”თეთრი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სამწევრისი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1538 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სამწევრისი, მიდ.”კუიბულაღი” 03.10.07  
1539 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სენები 03.10.07  
1540 ”წმ. ნიკოლოზის” ეკლესია (კარის ‐ 

ორბელიანის)
XVII‐XVIII სს. სოფ. ტანძია 03.10.07  ეროვნული

1541 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია 
(დიდსაყდარი)

1670 წ. სოფ. ტანძია. სამხ‐დასავლეთით 03.10.07  

1542 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტანძია 03.10.07  
1543 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტანძია, მიდამოები 03.10.07  
1544 ხიდი  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი) მდ. ფოლადაურის ხეობა, 

მიდამოები "ჯინიბინა"
03.10.07  

1545 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა 
მიდამოები "ფორთ‐ფორთ"

03.10.07  

1546 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი) მდ. ლოქჯანდარის ხეობა. 
მიდამოები "ორთაფოშთ"

03.10.07  

1547 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია 1189 წ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი) მდ. ლოქჯანდარის ხეობა. 03.10.07  

1548 ქარვასლა გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა 03.10.07  

1549 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა, 
მიდ. ”მადო‐ბინა”

03.10.07  

1550 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა, 
მიდ. ”ათაშ‐ბინა”

03.10.07  

1551 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა, 
მიდ. ”ჩათენდახი”

03.10.07  

1552 ეკლესია ”მწვანე” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა 03.10.07  

1553 ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფოლადაური (ჩათახი), მდ. ფოლადაურის ხეობა, 
მიდამოები ”ბერდიკი”

03.10.07  

1554 აკვანების ეკლესია VI‐VII სს. სოფ. ქვეში, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1555 ციხის კომპლექსი ციხე განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვეში 03.10.07  
1555 ციხის კომპლექსი ციხის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვეში 03.10.07  
1556 ეკლესია განვით. შუა საუკ. ნასოფლარი ფაფახჩი‐თალა, ლოქის მთის მიდამოებში 03.10.07  

1557 ქოლაგირის ციხის 
კომპლექსი

ციხე‐გალავანი განვით. შუა საუკ. ნასოფლარი ქოლაგირი 03.10.07  ეროვნული



1557 ქოლაგირის ციხის 
კომპლექსი

ციხის ეკლესია განვით. შუა საუკ. ნასოფლარი ქოლაგირი 03.10.07  ეროვნული

1558 ხიდი გვიანი შუა საუკ.  მდ. მაშავერაზე 03.10.07  
1559 საყდრისი‐ყაჩაღიანის უძველესი 

ოქროს მაღარო
ბოლნისის რაიონი 03.10.07 მოხსნილი 

ეროვნული
1560 კოჯრის ბაღი დაბა კოჯორი 03.10.07  
1561 კოჯრის ციხე განვით. შუა საუკ. – XX სს. დაბა კოჯორი, მიდამოები აზეულას მთაზე 03.10.07  
1562 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. დაბა კოჯორი. ჩრდილოეთით უძოს მთაზე 03.10.07  
1563 კაბენი ეკლესია  1184‐1213 წწ. დაბა კოჯორი, მიდამოები 03.10.07  
1564 ბეთანიის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. კვესეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1564 ბეთანიის მონასტერი ეკლესია 1196 წ. სოფ. კვესეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1564 ბეთანიის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კვესეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1565 ბეთანიის მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი XII‐XIII სს. სოფ. კიკეთი, მიდამოები 03.10.07  
1565 ბეთანიის მონასტერი ეკლესია 1196 წ. სოფ. კიკეთი, მიდამოები 03.10.07  
1565 ბეთანიის მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. კიკეთი, მიდამოები 03.10.07  
1566 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კუმისი ჩრდილო‐დასავლეთ განაპირას.  03.10.07  
1567 თუშმალიშვილების კოშკი XVIII ს. სოფ. მარტყოფის სოფლის ცენტრში 03.10.07  
1568 შინჯიკაშვილების კოშკი XVIII ს. სოფ. მარტყოფი, ჭავჭავაძის ქ.№119 03.10.07  
1569 მარტყოფის მონასტერი მრავალსართულიანი კოშკი 1699 წ. სოფ. ნორიო, მიდამოები 03.10.07   
1569 მარტყოფის მონასტერი მარტყოფელის სვეტი შუა საუკუნეები სოფ. ნორიო, მიდამოები 03.10.07  
1570 მარტყოფის მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. სოფ. ნორიო ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 5 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1570 მარტყოფის მონასტერი კოშკი‐სამრეკლო 1699 წ. სოფ. ნორიო ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 5 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1570 მარტყოფის მონასტერი ანტონ მარტყოფელის სვეტი ადრეული შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 5 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1570 მარტყოფის მონასტერი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 5 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1571 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 5,5 კმ 03.10.07  
1572 "ტაკაანთ კოშკი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნორიო ჩრდილოეთით 2 კმ. 03.10.07  
1573 ღვთისმშობლის ეკლესია XVI‐XVII სს. სოფ. წავკისი, ჩრდილოეთ განაპირას 03.10.07  
1574 წმ. მარინეს ეკლესია XVII‐XVIII სს. სოფ. წავკისი, ქვემო უბანი 03.10.07  
1575 ეკლესია "კვირაცხოვლის" ნიში XVIII ს.  სოფ. წავკისი, სოფლის დასავლეთ ნაწილში 03.10.07  
1576 წითელი ეკლესია. 

კომპლექსი
ეკლესია შუა საუკუნეები ქ. დმანისი 03.10.07  

1576 წითელი ეკლესია. 
კომპლექსი

ქარვასლა შუა საუკუნეები ქ. დმანისი 03.10.07  

1577 ეკლესია განვით. შუა საუკ. ქ. დმანისის ცენტრში. მოსახლის ეზოში 03.10.07  
1578 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. ქ. დმანისი. სასაფლაოზე 03.10.07  
1579 სასაფლაო განვით. შუა საუკ. სოფ. ამამლო. სოფლის ცენტრში 03.10.07  
1580 თამარის ეკლესია XII ს. სოფ. ამამლო. აღმოსავლეთით, ტყეში 03.10.07  
1581 ეკლესია XX ს. სოფ. ახა 03.10.07  
1582 კლდეში ნაკვეთი ციხე ეკლესიით ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ახა, მიდამოები 03.10.07  

1583 ”ამაღლების ეკლესია” ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ახა, ნასოფლარი ”იფნარი” 03.10.07  
1584 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. ბახჩალარი 03.10.07  
1585 ”სამების” ეკლესია XII_XIII ს. სოფ. ბოსლები 03.10.07  
1586 ამაღლების ეკლესია VI‐VII სს. სოფ. განახლება, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1587 ეკლესია "აი ბნელი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. განახლება, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1588 ”წმ. ელიას” ეკლესია 1032 წ. გადაკეთ. XIX ს. სოფ. განახლება, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1589 “ჯვართამაღლების” ეკლესია XIX ს. სოფ. განთიადი 03.10.07  
1590 “სამების” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. განთიადი 03.10.07  
1591 “წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გორა 03.10.07  



1592 პეტრიანთ საყდარი (კუხის 
ეკლესია)

1014‐22 წწ. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული

1593 ეგრისის კომპლექსი ეკლესია ნათლისმცემლისა X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული
1593 ეგრისის კომპლექსი "დანგრეული ეკლესია" X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული
1593 ეგრისის კომპლექსი "შავი საყდარი" X_XIII სს. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული
1594 “წმ. გიორგის” ეკლესია  XIII‐XIV სს სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  
1595 "ყიფიაანთ საყდარი" XII სს. სოფ. დიდი გომარეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1596 ეკლესია "ჭოჭიანი". X_XI სს. სოფ. დიდი გომარეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1597 შორშილეთის კომპლექსი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. დიდი გომარეთი, მიდამოები 03.10.07  
1597 შორშილეთის კომპლექსი სამრეკლო გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. დიდი გომარეთი, მიდამოები 03.10.07  
1598 ეკლესია ”სიხუაანთ საყდარი” 1034 წ. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული
1599 სტელების ჯგუფი 

"კვირაცხოველი"
VI‐VII სს. სოფ. დიდი გომარეთი 03.10.07  ეროვნული

1600 ეკლესია "სეიფაანთ საყდარი" 
"თამარის სამწირველო"

1184‐1212 წწ. სოფ. დიდი გომარეთი, დასავლეთით 4 კმ. 03.10.07  

1601 "ფიჭვების ხევის” საყდარი VIII_IX სს. დიდი გომარეთი, მიდამოები "ფიჭვების ხევი" 03.10.07  
1602 "ბექირაანთ საყდარი" ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. დიდი გომარეთი, აღმოსავლეთით 3 კმ. 03.10.07  
1603 ქვაჯვარა განვით. შუა საუკ. სოფ. დიდი გომარეთი ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
1604 "ყაზლარ ქილის" ეკლესია X_XI სს. სოფ. დიდი გომარეთი. სამხრეთ დასავლეთით, მდ. 

ყარაბულახის ხეობა
03.10.07  

1605 წვერის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფ. დიდი გომარეთი, ჩრდილო‐აღმოსავ. 9 კმ. 03.10.07  
1606 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია XVIII ს. სოფ. დიდი გომარეთი, მიდამოები. "შავსაყდრები" 03.10.07  

1607 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. დიდი გომარეთი, მიდამოები "შავსაყდრები" 03.10.07  ეროვნული
1608 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია X ს. სოფ. დიდი გომარეთი, მიდამოები "შავსაყდრები" 03.10.07  ეროვნული
1609 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. დიდი დმანისი 03.10.07  
1610 ეკლესია X ს. შეკეთებულია XVIII ს‐ში სოფ. დიდი დმანისი, მიდამოები "აბულბუგი" 03.10.07  

1611 ”დმანისის ძირის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დმანისი, მიდამოები 03.10.07  
1612 ნაეკლესიარი "დიდი 

კვირაცხოველი"
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დმანისი, მიდამოები 03.10.07  

1613 "პატარა კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დმანისი. ჩრდილოეთით.  მთაზე 03.10.07  

1614 ”აბულბუგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დმანისი, მიდამოები 03.10.07  
1615 ”აბულბუგის” აბანო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დმანისი, მიდამოები 03.10.07  
1616 ვაკის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ვაკე 03.10.07  
1617 ვარდისუბანი. მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული

1617 ვარდისუბანი. მონასტერი სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული

1617 ვარდისუბანი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული

1618 ”ფორცღლის” ეკლესია  ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ველისპირი 03.10.07  
1619 ”წმ. დემეტრეს” ეკლესია VIII_IX სს. გადაკეთებ. XIX ს. სოფ. ველისპირი 03.10.07  ეროვნული
1620 ”წმ. გიორგის” ეკლესია 1888 წ. სოფ. ველისპირი 03.10.07  
1621 ეკლესია XII‐XIII სს.  სოფ. ზემო ოროზმანი 03.10.07  
1622 ეკლესია X‐XI სს. სოფ. ზემო ყარაბულაღი 03.10.07  ეროვნული
1623 ორთაშუა ეგრისი X ს. სოფ. ზემო ყარაბულაღი 03.10.07  
1624 ეკლესია ერთნავიანი  XI ს. სოფ. კაკლიანი 03.10.07  ეროვნული



1625 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. კაკლიანი 03.10.07  
1626 ეკლესია "ედიშერაანთ საყდარი" XI ს. სოფ. კაკლიანი  03.10.07  

1627 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. კამიშლო, მიდამოები 03.10.07  
1628 ”დარეჯანის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მამიშლო, მიდამოები 03.10.07  
1629 ორი ეკლესია ”ბირინჯი ქიღმა” VIII_IX სს. სოფ. მამიშლო, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1630 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია IX‐X სს. სოფ. მამულა, მიდამოები რევაზაშენის ნასოფლარი 03.10.07  
1631 რევაზაშენის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. მამულა, მიდამოები რევაზაშენის ნასოფლარი 03.10.07  ეროვნული
1632 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. შემდეგ 

გადაკეთებ.
სოფ. მამულა, სასაფლაოზე 03.10.07  

1633 წმ. მარინეს ეკლესია XII ს. სოფ. მამულა 03.10.07  
1634 პანტიანი. ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მამულა. მიდამოები 03.10.07  
1635 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. მამულას მიდამოებში, ნასოფლარი პანტიანი 03.10.07  
1636 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. მამულას მიდამოებში, ნასოფლარი პანტიანი 03.10.07  
1637 ციხე ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მამულა, მდ. ხრამის მარჯ. ნაპირი 03.10.07  
1638 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. მაშავერა (სასაფლაოზე) 03.10.07  
1639 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. მაშავერა, მიდამოები 03.10.07  
1640 ეკლესია XI ს. სოფ. ორმაშენი 03.10.07  
1641 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ორმაშენის მიდამოებში, ნასოფლარი შორშოლეთი 03.10.07  

1642 პატარა ურუთი მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები 03.10.07  

1642 პატარა ურუთი მონასტერი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები 03.10.07  

1642 პატარა ურუთი მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები 03.10.07  

1643 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. პატარა გომარეთი 03.10.07  
1644 ღვთისმშობლის ეკლესია XI ს. სოფ. პატარა გომარეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1645 საყდრის ქედის ეკლესია XIII ს. სოფ. პატარა დმანისი სამხრეთ‐აღმოსავლეთით, 

მიდამოები "საყდრის ქედი"
03.10.07  

1646 დმანისი. ნაქალაქარი სიონი 1213‐1222 წწ. სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1646 დმანისი. ნაქალაქარი ”წმ. მარინეს” ეკლესია  1702 წ. სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1646 დმანისი. ნაქალაქარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1646 დმანისი. ნაქალაქარი აბანო გვიანი შუა საუკ. სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1646 დმანისი. ნაქალაქარი გალავნი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1646 დმანისი. ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა დმანისი, ნაქალაქარის ტერიტორია 03.10.07  ეროვნული
1647 ”წმ. ბარბალეს” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. პატარა დმანისი, მიდამოები 03.10.07  
1648 ეკლესია ”ყიზილ‐ქილისა” VIII_IX სს. სოფ. საკირე, მდ. ფინეზაურის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
1649 ”წმ. ილიას” ეკლესია XIX ს. სოფ. საკირე, სასაფლაოზე 03.10.07  
1650 ქარვასლა XII‐XIII სს. სოფ. სალამალეიქი. სამხრეთ‐ დასავლეთით 4 კმ. 03.10.07  
1651 ეკლესია "გატეხილი საყდარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. სალამალეიქი. ჩრდილო‐დასავლეთით 8 კმ. 03.10.07  
1652 ”წმ. ბარბარეს” ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. სარკინეთი, ჩრდ‐აღმ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  
1653 ”წმ. ბასილის” ეკლესია  VIII‐IX სს. სოფ. სარკინეთი 03.10.07  ეროვნული
1654 ”ამაღლების” ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. სარკინეთი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  ეროვნული
1655 სამების ეკლესია VII‐VIII სს. სოფ. სარკინეთი. სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 2 კმ. 03.10.07  
1656 საყდარი "ედიქილისა" გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სარკინეთი 03.10.07  
1657 ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. საფარლო, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1658 ეკლესია “ქილისა ბოიწუ” VIII_IX სს. სოფ. საფარლო, განაპირას 03.10.07  
1659 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. საჯა. მოსახლის ეზოში 03.10.07  



1660 საჯას სამი ეკლესია X‐XI საუკ. სოფ. საჯა.  03.10.07  
1661 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. საჯა. მიდამოები 03.10.07  
1662 ”თეკენების” საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტნუსი, მიდამოები 03.10.07  
1663 ”მალხაზის” საყდარი X ს. სოფ. ტნუსი, მდ. მაშავერას მარჯ. ნაპირზე 03.10.07  
1664 ”შველის” ეკლესია სამრეკლოთი 1688 წ. სოფ. ტნუსი, მდ. მაშავერას მარჯ. ნაპირზე 03.10.07  

1665 უკანგორის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. უკანგორი 03.10.07  ეროვნული
1666 "ორკარიანი" ეკლესია ადრეული შუა საუკ. შემდგომ 

გადაკეთებული
სოფ. უკანგორი 03.10.07  

1667 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. უკანგორი, მიდამოები მდ. დამბლუტის ხეობაში 03.10.07  

1668 ეკლესია IX_X სს. სოფ. ქვემო ოროზმანი 03.10.07  
1669 ნაეკლესიარი IX_X სს. სოფ. ქვემო ყარაბულაღი, აღმ. 03.10.07  
1670 ”წმ. სალომეს” ეკლესია 1718 წ. სოფ ქვემო ყარაბულაღი 03.10.07  
1671 “წმ. გიორგის” ეკლესია 1040 წ. სოფ. ქვემო ყარაბულაღი, სამხ.‐აღმ‐ით მთაზე 03.10.07  
1672 ნაეკლესიარი “წითელი საყდარი” გვიანი შუა საუკ. სოფ. ყიზილქილისა 03.10.07  

1673 ეკლესია XI ს. სოფ. შახმარლო 03.10.07  
1674 ”ქოროღლის” ეკლესია‐

გამოქვაბული
ადრე შუა საუკუნეები სოფ. შახმარლო, სამხ‐დას‐ით, მდ. მაშავერას 

სათავეებთან
03.10.07  

1675 ეკლესია VII ს. სოფ. შინდილიარი 03.10.07  
1676 ”ლუკა მახარობლის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. შინდილიარი, მიდამოები 03.10.07  
1677 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჯავახი 03.10.07  
1678 ”ლამაზი საყდრის” 

მონასტერი
ეკლესია ერთნავიანი XII‐XIII სს. მდ. ქციასა და ზურტაკეთის შესართავთან, მთიანი 

ტყის კალთაზე
03.10.07  ეროვნული

1678 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

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

03.10.07  ეროვნული

1678 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

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

03.10.07  ეროვნული

1678 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

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

03.10.07  ეროვნული

1678 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

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

03.10.07  ეროვნული

1678 ”ლამაზი საყდრის” 
მონასტერი

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

03.10.07  ეროვნული

1679 ეკლესია ეკლესია განვით. შუა საუკ. ქ. თეთრი წყაროს მიდამოები, სამხრეთ‐ დასავლეთით 2 
კმ.

03.10.07  

1679 ეკლესია სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. ქ. თეთრი წყაროს მიდამოები, სამხრეთ‐ დასავლეთით 2 
კმ.

03.10.07  

1680 ”წმ. ნიკოლოზის” ეკლესია XIX ს. ქ. თეთრიწყარო, ბარათაშვილის ქუჩა 03.10.07  
1681 ”ორთაშუას” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. ქ. თეთრიწყარო 03.10.07  
1682 მანგლისის ეკლესია გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. დაბა მანგლისი 03.10.07  ეროვნული
1682 მანგლისის ეკლესია გალავანი 1667 წ. დაბა მანგლისი 03.10.07  ეროვნული
1682 მანგლისის ეკლესია სამრეკლო XIX ს. დაბა მანგლისი 03.10.07  ეროვნული
1683 “კვირაცხოვლის” ნაეკლესიარი  გვიანი შუა საუკუნ. დაბა მანგლისი, მიდამოები 03.10.07  
1684 ოდისის ნასოფლარის საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. დაბა მანგლისი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1685 “ღვთისმშობლის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები დაბა მანგლისი, მიდამოები, ალგეთის ხეობა 03.10.07  
1686 აბელიანის ეკლესია 1250‐1259 წ. სოფ. აბელიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
1687 ეკლესია დრიანეთი X‐XI სს. სოფ. ალექსეევკა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



1688 “ბერძნის” ეკლესია  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ამლევი, მიდამოები ”მაცხოვრის ხევი”, ძველ 
სასაფლაოზე

03.10.07  

1689 “მაცხოვრის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ამლევი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1690 “სამების” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ამლევი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
1691 “ღვთისმშობლის” ეკლესია გვაინი შუა საუკუნ. სოფ. არდისუბანი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
1692 “წმ. გიორგის” ეკლესია გვაინი შუა საუკუნ. სოფ. არდისუბანი, ჩრდილოეთით 1კმ. 03.10.07  
1693 “სამკარიანი” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არდისუბანი, ჩრდილოეთით1,5კმ. 03.10.07  
1694 “ღვთისმშობლის” ეკლესია XIII ს. სოფ. არხოთი 03.10.07  
1695 “სამების” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არხოთი 03.10.07  
1696 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ახალი ზირბითი 03.10.07  
1697 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია IX_X სს. სოფ. ახალი ზირბითი, სამხ‐დასავლეთით 03.10.07  
1698 ”ელკიის წმ. გიორგის” ეკლესია  გარდამავალი ხანა სოფ. ახალი პანტიანი, სამხ‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
1699 “ღვთისმშობლის” ეკლესია  IX_X სს. სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  
1700 ეკლესია წმ. გიორგის X‐XI სს. სოფ. ახალსოფელი 03.10.07  
1701 “კვირაცხოვლის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ახალსოფელი, სამხ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1702 ”პეტრე‐პავლეს” ეკლესია X_XI სს. სოფ. ახალსოფელი, სამხრეთით 03.10.07  
1703 “ტაგნაგეთის” ეკლესია კოშკით გვიანი შუა საუკუნე სოფ. ბორბალო, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1704 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გარდამავალი შუა ხანა სოფ. ბოგვი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1705 ეკლესია XI ს. სოფ. გოხნარი, ჩრდილო‐აღმოსავ. 2 კმ. 03.10.07  
1706 ციკლოპური წყობის ნასახლარი 

(გოხნარის ლოდოვანი)
ძვ.წ. I ათასწლ. სოფ. გოხნარი, ჩრდილოეთით 2 კმ. 03.10.07  

1707 ციკლოპური წყობის ნასოფლარი 
(ბედენისლოდოვანი)

ძვ.წ. II‐I ათასწლ. სოფ. გოხნარი, სამხრეთით 2,5 კმ. 03.10.07  

1708 ”წმ. ბარბარეს” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გოხნარი, დასავლეთით 03.10.07  
1709 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი 03.10.07  
1710 გუდარეხის ციხე განვით. შუა საუკ. სოფ. გუდარეხი. ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 1,5 03.10.07  
1711 გუდარეხის კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გუდარეხი 03.10.07  
1712 გუდარეხის სამონასტრო 

ანსამბლი
ტაძარი ერთნავიანი 1231‐38 წწ. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

ეკლესია მცირე შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სამწირველო გალავანს გარეთ შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სამრეკლო 1278 წ. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სასახლე XIII ს. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1712 გუდარეხის სამონასტრო 
ანსამბლი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1713 ვაკის ეკლესია 1341 წ. სოფ. გუდარეხის მიდამოები, ნასოფლარი ვაკე 03.10.07  
1714 ქვაჯვარი XIII ს. სოფ. გუდარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1715 ეკლესია სამხრეთის ეკვდერით XIII ს. სოფ. გუდარეხი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
1716 ეკლესია "სიონი" XII ს. სოფ. დიდი თონეთი, სამხრეთით 2 კმ. 03.10.07  
1717 ”სამების” ეკლესია განვით. შუა საუკ. გადაკ. 1913 

წ.
სოფ. დიდი თონეთი, აღმოსავლეთით 1 კმ. 03.10.07  



1718 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. დიდი თონეთი 03.10.07  
1719 ”სომხის საყდარი” შუა საუკუნეები სოფ. დიდი თონეთი 03.10.07  
1720 თელეთის ნიში გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი თონეთი, სამხ. აღმ‐ით 03.10.07  
1721 ღვთისმშობლის ეკლესია X_XI სს. სოფ. დიდი კლდეისი 03.10.07  
1722 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი კლდეისი, მიდამოები 03.10.07  
1723 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დრე, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1724 ”წითელი სახარება’ 1863 წ. სოფ. დიდი დურნუკი 03.10.07  
1725 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დიდი დურნუკი 03.10.07  
1726 ეკლესია X_XI ს. სოფ. დაღეთი, სამხრეთით 03.10.07  
1727 აღალოს ეკლესიის ნანგრევი 1204 წ. სოფ. დაღეთი, დასავლეთით 1,5კმ 03.10.07  
1728 ეკლესია  განვით. შუა საუკუნ. სოფ. დაღეთი, სომხურ სასაფლაოზე 03.10.07  
1729 მუგუთის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. დაღეთი, მიდამოები 03.10.07  
1730 ენაგეთის ”ღვთისმშობლის” 

ეკლესია
განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

1731 ”სამების” ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ენაგეთი, ჩრდ‐ დასავლ‐ით 03.10.07  
1732 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1733 ღამურების საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1734 ცხენიანის საყდარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1735 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვანეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1736 ”ღვთისმშობლის” ეკლესიის 

ნანგრევი
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვანეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  

1737 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ სოფ. ვაშლოვანი 03.10.07  
1738 ვაშლოვანის კოშკი "სალხინო" 1811 წ. სოფ. ვაშლოვანი 03.10.07  ეროვნული
1739 ეკლესია ღვთისმშობლის ადრ. შუა საუკ. შემდგომ 

გადაკეთ.
სოფ. ზირბითი 03.10.07  

1740 ნადარბაზევი სასახლე X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1740 ნადარბაზევი მარანი X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1740 ნადარბაზევი გალავანი X_XI ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1741 ყორღანები. სამარხები ძვ. წ. II ათასწლ. სოფ. ივანოვკა, ჩრდილოეთით 2‐4 კმ. 03.10.07  
1742 ”წმ. პავლეს” ეკლესია 1915 წ. სოფ. ივანოვკა 03.10.07  
1743 ”წმ. პანაიდას” ეკლესია XX ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები 03.10.07  
1744 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XX ს. სოფ. ივანოვკა, მიდამოები 03.10.07  
1745 ”წმ. კონსტანტინეს” ეკლესია 1889 წ. სოფ. ივანოვკა, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1746 ეკლესია XIV_XV სს. სოფ. იფნარი 03.10.07  
1747 ”წმ. გიორგის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. კოდისწყარო, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1748 ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ლიპი 03.10.07  
1749 მაწევანის ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. მაწევანი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
1750 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია 1402‐1405 წწ. სოფ. მაწევანი, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1751 ”სამების” ეკლესია XI‐XII სს. XIX ს. გადაკ. სოფ. მოხისი 03.10.07  
1752 ”წმ. გიორგის” ეკლესია 1913 წ. სოფ. მუხათი 03.10.07  
1753 ეკლესია  XVI ს. სოფ. ნავთიანი, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
1754 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია 1910‐1915 წწ. სოფ. ორბეთი.  03.10.07  
1755 ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ორბეთი, მიდამოები მანგლისისაკენ 03.10.07  
1756 ”ოშეთის” ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ორბეთი, სამხრეთით 03.10.07  
1757 ”წმ. გიორგის” ნაეკლესიარი ადრ. შუა საუკუნ. სოფ. ორბეთი, საყარაულო მთაზე 03.10.07  
1758 სამღერეთის სამონასტრო 

კომპლექსი
ეკლესია XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული

1758 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სამრეკლო XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული



1758 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სატრაპეზო XIII ს. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული

1758 სამღერეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. სამღერეთი. სამხრეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული

1759 ნაქალაქარი სამშვილდე სიონი 759‐777 წწ. სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1759 ნაქალაქარი სამშვილდე ეკლესია სამნავიანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1759 ნაქალაქარი სამშვილდე ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1759 ნაქალაქარი სამშვილდე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1759 ნაქალაქარი სამშვილდე მეგალითები შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1759 ნაქალაქარი სამშვილდე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1760 პირღებულის მონასტერი ეკლესია ერთნავიანი X_XIII სს. სამშვილდის ნაქალაქარის ჩრდ‐დასავლეთით, მდ. 

ხრამის მარცხენა ნაპირზე
03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

1761 ორსაყდრების სამონასტრო 
კომპლექსი (ჭანდრის 
ორსაყდრები)

ადრე ფეოდ. ხანა სამშვილდის ნაქალაქარის მიდამოები, მდ. ხრამის 
მარცხენა ნაპირზე

03.10.07  

1762 ხრამის ქვედა ეკლესია გვიან ფეოდ. ხანა სოფ. სამშვილდე, მიდამოები 03.10.07  
1763 ”წმ. სამების” ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. საფუძრები, სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 3,5 კმ. 03.10.07  
1764 ქვაჯვარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საღრაშენი, მიდამოები ”ორბეთი” 03.10.07  
1765 ”წმ. მარინეს”ეკლესია  XVII ს. სოფ. ტბისი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1766 ეკლესია ადრეული შუა საუკ. სოფ. ტბისი. დასავლეთით 20; კმ. 03.10.07  
1767 ”წმ. გიორგის” ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტბისი, ”კობალას” ქედზე 03.10.07  
1768 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ტბისი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
1769 სასახლის კომპლექსი ეკლესია გალავნით 1683 წ. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1769 სასახლის კომპლექსი პალატი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1769 სასახლის კომპლექსი სამსართულიანი კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1769 სასახლის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1769 სასახლის კომპლექსი ეკლესია სამრეკლოთი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1770 ციხე‐დარბაზი X‐XI სს. სოფ. ფარცხისი 03.10.07  
1771 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ფარცხისი. ჩრდილო‐დასავლ. 1კმ. 03.10.07  
1772 ბირთვისის ციხე განვით. უშა საუკ. სოფ. ფარცხისი, ჩრდილოეთით 2,5 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1773 ხულუტის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ფიტარეთი. სამხრეთ‐აღმ. 2 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1774 ფიტარეთი. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი 1213‐22 წწ. სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1774 ფიტარეთი. მონასტერი სამრეკლო სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1774 ფიტარეთი. მონასტერი გალავანი სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1774 ფიტარეთი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ. ფიტარეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1775 ეკლესია ადრეული შუა საუკ. სოფ. ქვემო ახალშენი, სამხრეთით 03.10.07  
1776 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვემო ახალშენი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
1777 ქოსალარის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქოსალარი 03.10.07  
1778 ”ანდრიას” ნასახლარი ორი 

ეკლესიით
ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ქოსალარი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



1779 ქოშითის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქოშითი, ნასოფლარის ტერიტორია 03.10.07  
1780 ქვაჯვარი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ქსოვრეთი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
1781 ეკლესია IX_X სს. სოფ. ქვემო ახკალაფი 03.10.07  
1782 ”ღვთისმშობლის” ნაეკლესიარი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ღვევი, დასავლეთით 03.10.07  
1783 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ღვევი, აღმოსავლეთით 03.10.07  
1784 ღვევის გორის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ღვევი, დასავლეთით 03.10.07  
1785 ღოუბანის ”ორმოცმოწამის” 

ეკლესია
XVI ს. სოფ. ღოუბანი, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული

1786 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ღოუბანი, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  
1787 ”წმ. მარიამის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ღოუბანი, დასავლეთით 03.10.07  
1788 ”კვირაცხოვლის სერის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ღოუბანი, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  

1789 შავსაყდრის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. შავსაყდარი, მიდამოები 03.10.07  
1790 ”სამების” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. შამთა, მიდამოები 03.10.07  
1791 ”წმ. მარიამის” ეკლესია 1913 წ. სოფ. შეხვეტილა 03.10.07  
1792 ”ღვთისმშობლის” ნაეკლესიარი, 

მენჰირი
ადრე შუა საუკუნეები სოფ. შეხვეტილა, ჩრდ‐დასავლეთით 03.10.07  

1793 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შიხილო, დასავლეთით 03.10.07  
1794 ეკლესია XI ს. სოფ. შიხილო, სამხ‐აღმ‐ით 2კმ. 03.10.07  
1795 ეკლესია IX_X სს. სოფ. შიხილო, სამხრეთით 3კმ. 03.10.07  
1796 ეკლესია აბელია,  1250‐59 წწ. სოფ. ჩხიკვთა, აბელიანი 03.10.07  
1797 ანსამბლი ამლივი ეკლესია 1683 წ. სოფ. ჩხიკვთა, მიდამოები 03.10.07  
1797 ანსამბლი ამლივი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხიკვთა, მიდამოები 03.10.07  
1797 ანსამბლი ამლივი სასახლე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხიკვთა, მიდამოები 03.10.07  
1797 ანსამბლი ამლივი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხიკვთა, მიდამოები 03.10.07  
1797 ანსამბლი ამლივი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხიკვთა, მიდამოები 03.10.07  
1798 ეკლესია "ჩხიკვის სიონი" 1679 წ. სოფ.  ჩხიკვთა, სამხრეთით 03.10.07  
1799 ეკლესია "მწვანე მონასტერი" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთით 500 მ 03.10.07  
1800 ნაგებობათა კომპლექსი ციკლოპური გალავანი ძვ. წ. I ათასწლ. სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთ‐დასავლეთით 1 კმ. სამების 

მთაზე
03.10.07  

1800 ნაგებობათა კომპლექსი წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთ‐დასავლეთით 1 კმ. სამების 
მთაზე

03.10.07  

1800 ნაგებობათა კომპლექსი სტელები ხელის გამოსახულებით XII ს. სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთ‐დასავლეთით 1 კმ. სამების 
მთაზე

03.10.07  

1801 ეკლესია ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ძველი მარაბდა 03.10.07  
1801 ეკლესია 9 ძმა ხერხეულიძის სასაფლაო სოფ. ძველი მარაბდა 03.10.07  
1802 ”წმ. მარინეს” ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ძველი მარაბდა 03.10.07  
1803 ეკლესია "დედა ღვთისა" 

("მამუკაანთ საყდარი")
VIII‐IX სს. სოფ. წინწყარო, დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული

1804 არნაუთის ეკლესია ადრეული შუა საუკ. გადაკ. 
გვიანი შუა საუკ.

სოფ. წინწყარო, სამხრეთით 2 კმ. 03.10.07  

1805 ”წმ. გიორგის” ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წინწყარო 03.10.07  
1806 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია ადრეფეოდალური, გადაკეთ. 

XVIII ს.
სოფ. წინწყარო, სამხრეთით 03.10.07  

1807 ეკლესია "ცხნარი" 1. ეკლესია "ცხნარი" XIII ს. სოფ. წყნარი აბანო (ცხნარი) 03.10.07  ეროვნული
1807 ეკლესია "ცხნარი" 2. ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წყნარი აბანო (ცხნარი) 03.10.07  
1808 ციხე განვით. შუა საუკუნეები სოფ. წყნარი აბანო, მიდამოები 03.10.07  
1809 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ჭივჭავი 03.10.07  
1810 ეკლესია XI ს. სოფ. ჭივჭავი, მიდამოები 03.10.07  



1811 ”კლდის ჯვრის” ეკლესია X_XI სს. სოფ. ჭივჭავი, სამხრეთით 03.10.07  
1812 ”წმ. გიორგის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ჭივჭავი, სამხრეთით 03.10.07  
1813 ეკლესია "გოგნარა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ჭინჭრიანი 03.10.07  
1814 კლდეკარის ციხე განვით. შუა საუკ. ნასოფლარ ”კლდეკარის” მიდამოები 03.10.07  
1815 ”ადგილის დედის” (წმ. გიორგის) 

ნაეკლესიარი
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხოპისის, სამხ‐აღმ‐ით, სასაფლაოზე 03.10.07  

1816 საეკლესიო კომპლექსი ეკლესია XII‐XIII სს.  დაბა შაუმიანის მიდამოებში, ნასოფლარი ბინაძორი 03.10.07  

1816 საეკლესიო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკუნ. დაბა შაუმიანის მიდამოებში, ნასოფლარი ბინაძორი 03.10.07  

1817 მონასტერი სამსართულიანი ეკლესია XIX ს. დაბა შაუმიანის მიდამოებში, ნასოფლარი ბინაძორი 03.10.07  

1817 მონასტერი სხვადასხვა ნაგებობანი XIX ს. დაბა შაუმიანის მიდამოებში, ნასოფლარი ბინაძორი 03.10.07  

1817 მონასტერი გალავანი XIX ს. დაბა შაუმიანის მიდამოებში, ნასოფლარი ბინაძორი 03.10.07  

1818 კომპლექსი "გიორგის 
ეკლესიები"

"წითელი ეკლესია" განვით. შუა საუკ. დაბა შაუმიანი  (შულავერის სასაფლაოზე) 03.10.07  

1818 კომპლექსი "გიორგის 
ეკლესიები"

ყვითელი ეკლესია" განვით. შუა საუკ. დაბა შაუმიანი  (შულავერის სასაფლაოზე) 03.10.07  

1818 კომპლექსი "გიორგის 
ეკლესიები"

სატრაპეზო და გალავანი XVII‐XVIIIსს. დაბა შაუმიანი  (შულავერის სასაფლაოზე) 03.10.07  

1818 კომპლექსი "გიორგის 
ეკლესიები"

სამრეკლო XIX ს. დაბა შაუმიანი  (შულავერის სასაფლაოზე) 03.10.07  

1819 შულავერის ციხე შუა საუკუნეები დაბა შაუმიანი (შულავერი) ჩრდილოეთით 03.10.07  
1820 ეკლესია  XIX ს. სოფ. ახქერფი 03.10.07  
1821 მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია XIII ს.  სოფ. ახქერფი, მიდამოები "ხუჯაბი" 03.10.07  
1821 მონასტერი ეკლესია ადრ.შუა საუკუნ. სოფ. ახქერფი, მიდამოები "ხუჯაბი" 03.10.07  
1821 მონასტერი სატრაპეზო გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ახქერფი, მიდამოები "ხუჯაბი" 03.10.07  
1821 მონასტერი სხვადასხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ახქერფი, მიდამოები "ხუჯაბი" 03.10.07  
1822 "თეთრი ხიდი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ახქერფი, მდ. ახქერფზე 03.10.07  
1823 აყჯაყალის (გაგის) ციხე განვით. შუა საუკ. სოფ. კუშჩი 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XVII ს. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი ეკლესია "შაითან ქილისა" გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი სასახლე გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი კოშკი XVII ს. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი აბანო XVII ს. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი ქარვასლა XVII ს. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1824 ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ოფრეთის მიდამოებში 03.10.07  
1825 წმ. ნინოს გორული ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები 03.10.07  
1826 თეთრი ხიდი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი 03.10.07  
1827 პატარა ურუთი. ტაძარი ტაძარი გუმბათიანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები  03.10.07  
1827 პატარა ურუთი. ტაძარი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები  03.10.07  
1827 პატარა ურუთი. ტაძარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი, მიდამოები  03.10.07  
1828 ეკლესია "ბოლნისის ძმა" 1634‐1658 წწ. სოფ. სიონი. ჩრდილო‐აღმოს. სასაფლაოზე 03.10.07  
1829 ზარდალის ეკლესია ადრეული შუა საუკ. 

შემდგომი გადაკეთ.
სოფ. სიონი. სამხრეთით, მიდამოები "ქვედა ზარდალი" 03.10.07  

1830 წითელი ხიდი XVII ს. სოფ. ქეშალო, მიდამოები 03.10.07  
1831 "წითელი ხიდი"  XVII ს. სოფ. ქირაჩ‐მუღანლო, მდ. ხრამზე 03.10.07  ეროვნული
1832 ეკლესია გვიანი შუა საუკ.  სოფ.  ყუდროს მიდამოები, ნაქალაქარი ბაშყუდრო 03.10.07  



1833 ეკლესია "წოწოლა მთა" გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ყუდროს მიდამოები, ნაქალაქარი ბაშყუდრო 03.10.07  
1834 ეკლესია X ს. სოფ. ჩანახჩი, აღმოსავლეთით 3 კმ. 03.10.07  
1835 ეკლესია გუმბათიანი XIII ს. სოფ. ჩანახჩი, აღმოსავლეთით 3 კმ. მიდამოები 

"ხორასკეტი"
03.10.07  

1836 მონასტრის ანსამბლი ეკლესია XIII‐XIV სს. სოფ.  წერაქვი, მიდამოები 03.10.07  
1836 მონასტრის ანსამბლი სამონასტრო ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ.  წერაქვი, მიდამოები 03.10.07  
1837 მონასტერი ეკლესია XIII ს. სოფ. წერაქვი. ჩრდილო‐აღმ. 2,5 კმ., მიდამოები 

"ქალაფა"
03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

1838 ეკლესია "დიდი მზის გული" გვიანი შუა საუკ. სოფ. წერაქვი, ჩრდ‐აღმოს. 3 კმ. 03.10.07  
1839 წოფის ციხე ადრ. შუა საუკ. სოფ. წოპი  03.10.07  ეროვნული
1840 ეკლესია V‐VI სს. სოფ. წოპი, ჩრდილო განაპირას 03.10.07  ეროვნული
1841 ეკლესია V‐VII სს. სოფ. წოპი. ჩრდილო‐დასავლეთით 2,5 კმ. 03.10.07  
1842 გუმბათიანი ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ხოჯორნი, დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული
1843 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ხოჯორნი. დასავლეთით 03.10.07  
1844 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხოჯორნი. დასავლეთით 03.10.07  
1845 წმ. დემეტრეს ბაზილიკური 

ეკლესია
VI ს. ქ.  წალკა 03.10.07  ეროვნული

1846 ციხე "მოდიმნახე" განვით. შუა საუკ. დაბა ბედიანი.  მიდამოები მდ. ხრამის მარჯვენა 
სანაპიროზე

03.10.07  

1847 მონასტერი გამოქვაბული ეკლესია XII ს. სოფ. ავრანლო (თეზი), ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  
1847 მონასტერი გამოქვაბულები გვ. შუა საუკუნ. სოფ. ავრანლო (თეზი), ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  
1848 ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწლ. სოფ. ავრანლო (თეზი) დასავლეთით 100 კმ. 03.10.07  ეროვნული
1849 ქვა ასომთავრული წარწერით XII‐XIII სს. სოფ. ავრანლო (თეზი) ჩრდილოეთით მთის კალთაზე 03.10.07  ეროვნული

1850 ღვთისმშობლის ეკლესია VI‐VII ს. სოფ. აიაზმი 03.10.07  ეროვნული
1851 ღვთისმშობლის ეკლესია XI‐XII სს. სოფ. არჯევან‐სარვანი, მიდამოები 03.10.07  
1852 წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფ. არჯევან‐სარვანი 03.10.07  ეროვნული
1853 ეკლესია განვით. შუა საუკ.  სოფ. არჯევან‐სარვანის მიდამოები, ნასოფლარი 

გოხნარი
03.10.07  ეროვნული

1854 ღვთისმშობლის ეკლესია  გვიანი შუა საუკ. სოფ. აშკალა (ცრიცი), სასაფლაოზე 03.10.07  
1855 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. შემდგომ 

შეკეთ.
სოფ. ახალიკი 03.10.07  

1856 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ბაშქოი (ბარეთი) 03.10.07  
1857 ორმოცწამებულის ეკლესია განვით. შუა საუკ. 1846 წ. 

განახლებული
სოფ. ბაშქოი (ბარეთი) 03.10.07  

1858 წმ. გიორგის ეკლესია X_XIII სს. სოფ. ბეშთაშენი 03.10.07  
1859 ქვაჯვარა  განვით. შუა საუკ. სოფ. ბეშთაშენი, ჩრდილო‐აღმ. ეკლესიაში 03.10.07  
1860 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ბურნაშეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
1861 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ბურნაშეთი. მიდამოები "საბითახჩა" 03.10.07  
1862 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. გედაქლარი 03.10.07  
1863 ეკლესია განვით. შუა საუკ. 1846 წ. 

გადაკ.
სოფ. გუმბათი  03.10.07  

1864 ციკლოპური ციხე ძვ. წ. II‐I ათასწლ. სოფ. გუმბათი, ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული
1865 წმ. გიორგის გუმბათიანი ეკლესია X‐XI სს. სოფ. დაშბაში  03.10.07  ეროვნული

1866 ღვთისმშობლის ეკლესია XI‐XIX სს სოფ. დაშბაში  03.10.07  



1867 წმ. დემეტრეს ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ედიქილისა, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
1868 შვიდი ძმის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ედიქილისა 03.10.07  
1869 სასახლე გვ. შუა საუკ. სოფ. ედიქილისა 03.10.07  ეროვნული
1870 წმ. კონსტანტინეს ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. თეჯისი (კნოლე)  დასავლეთით შემაღლებულ 

პლატოზე
03.10.07  ეროვნული

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

03.10.07  ეროვნული

1872 ეკლესია VI‐VII სს. გადაკ. XIX ს. სოფ. თიქილისა, (მერეყანა) 03.10.07  
1873 ეკლესია განვით. შუა საუკ. დაბა თრიალეთი, სამხრეთით, მიდამოები "მანავირი" 03.10.07  

1874 პეტრე‐პავლეს ეკლესია XI ს. გადაკ. XIX ს. სოფ. იმერა 03.10.07  
1875 წმ. გიორგის ეკლესია VI‐VII სს სოფ. კუშჩი (გველფარეხა)  03.10.07  ეროვნული
1876 წმ. გიორგის ეკლესია ადრეული შუა საუკ. სოფ. კუშჩი, მიდამოები 03.10.07  
1877 წმ. გიორგის ეკლესია XII ს. სოფ. კუშჩი (გველფარეხა) ჩრდილოეთით 1 კმ. 03.10.07  
1878 ციკლოპური ციხე ძვ.წ.აღ I ათასწლ. სოფ. ნარდევანი (ოლთისი) 03.10.07  ეროვნული
1879 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ნარდევანი (ოლთისი) 03.10.07  
1880 ციკლოპური ნაგებობანი ძვ.წ.აღ. I ათასწლ. სოფ. პანტიანი 03.10.07  
1881 ეკლესია განვით. შუა საუკ. შემდგომ 

გადაკეთ.
სოფ. რეხა. ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  

1882 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. რეხა. დასავლეთით მიდამოები "ქათმის ველი" 03.10.07  

1883 ციკლოპური ციხე ძვ.წ. I ათასწლ. სოფ. სანთა (უწყლო) ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  ეროვნული
1884 წმ. ილიას ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ტარსონი (თოროსანი) დასავლეთით 1,5 კმ. 03.10.07  
1885 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ფიჭვებისხევი 03.10.07  
1886 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ქირიაქი  03.10.07  ეროვნული
1887 ორმალიანი ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქირიაქი 03.10.07  ეროვნული
1888 წმ. სოფიოს ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ყიზილქილისა, სამხრეთ‐დასავლეთით 5 კმ. 03.10.07  
1889 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. შიპიაკი  03.10.07  

1890 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარიტის უბანი" 03.10.07  
1891 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარტის უბანი" 03.10.07  
1892 მონასტერი ”ლამაზი 

საყდარი”
ეკლესია 1189‐1209 წწ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარიტის უბანი" 03.10.07  ეროვნული

1892 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

სატრაპეზო განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარიტის უბანი" 03.10.07  ეროვნული

1892 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

კარიბჭე განვით. შუა საუკ სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარიტის უბანი" 03.10.07  ეროვნული

1892 მონასტერი ”ლამაზი 
საყდარი”

სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები "ლიპარიტის უბანი" 03.10.07  ეროვნული

1893 ციხე  განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩათახი, მიდამოები 03.10.07  
1894 ხიდი წარწერიანი და 

ჩუქურთმიანი ქვებით
XI_XIX ს. წალკა (ეძანი) მდ. ხრამზე 03.10.07  

1895 წმ. თომას ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წინწყარო 03.10.07  
1896 ეკლესია "ჭოჭიანის საყდარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ჭოჭიანი  მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1897 წმ. გიორგის ეკლესია XII‐XIII სს. 1841 წ. 

გადაკეთებული
სოფ. ხაჩკოი 03.10.07  

1898 წმ. გიორგის ეკლესია XII ს. სოფ. ჯინისი 03.10.07  
1899 გორისციხე ციხე            შუასაუკუნეები ქ. გორი 03.10.07  ეროვნული
1899 გორისციხე მცირე ეკლესია                                შუასაუკუნეები ქ. გორი 03.10.07  ეროვნული
1899 გორისციხე კოშკი   ქ. გორი 03.10.07  ეროვნული



1899 გორისციხე ”ცხრაკარა"   შუასაუკუნეები ქ. გორი 03.10.07  ეროვნული
1899 გორისციხე ციხის ეკლესია       შუასაუკუნეები ქ. გორი 03.10.07  ეროვნული
1900 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ანდორეთი 03.10.07  
1901 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. არცევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1902 ციხე XVII ს. დამლევი სოფ. აწრისხევი, მიდამოები 03.10.07  
1903 კომპლექსი ეკლესია X საუკუნე სოფ. აწრისხევი 3‐4 კმ. სამხრეთით. ბენდერის მთა 03.10.07  
1903 კომპლექსი ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. აწრისხევი 3‐4 კმ. სამხრეთით. ბენდერის მთა 03.10.07  
1904 ზურგიანი კოშკი განვით. შუა საუკ.  სოფ. აწრისხევის მიდამოები, ნასოფლარი სიათა 03.10.07  
1905 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ბელოთი, "ფოხალას მთა" 03.10.07  
1906 მონასტერი ნახევრად 

გამოქვაბული
ეკლესია ერთნავიანი IX ს. სოფ. ბიეთი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1906 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

სატრაპეზო შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1906 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

კოშკები შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1906 მონასტერი ნახევრად 
გამოქვაბული

გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. ბიეთი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1907 ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესია VII‐XI სს. სოფ. გარდატენი, მდ. ვერე ხეობა 03.10.07  ეროვნული
1908 ვერეს ციხე IX_X სს. სოფ. გარდატენი, მდ. ტანას ხეობა 03.10.07  ეროვნული
1909 დიდი გარდატენის 

ღვთისმშობლის ეკლესია
განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. გარდატენი, მდ. ტანას ხეობა 03.10.07  

1910 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკ.  სოფ. გერი, მიდამოები მაღალ მთაზე 03.10.07  
1911 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. დვალიანთკარი, მიდამოები 03.10.07  
1912 ნათლისმცემლის ეკლესია ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ატენი მიდამოები 03.10.07  
1913 ატენის სიონი VI ს. სოფ. დიდი ატენი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1914 კვირაცხოვლის ეკლესია განვით. და გვიანი ფეოდ. 

ხანა
სოფ. დიდი ატენი მიდამოები, სასაფლაოზე 03.10.07  

1915 ეკლესია ორბელიანისა VIII‐IX სს. სოფ. დიდი ატენი 03.10.07  ეროვნული
1916 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. დიდი ღრომი, მიდამოები "სარკინეთი" 03.10.07  
1917 ეკლესია ღვთისმშობლისა შუა საუკუნეები სოფ. დიდი ღრომი. მიდამოები, ნასოფლარი მერია 03.10.07  
1918 ეკლესია ბაზილიკური X ს. სოფ. დისევი 03.10.07  
1919 ეკლესია "ძელიცხოველი" X ს. სოფ.  დისევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1920 ეკლესია მთავარანგელოზის X ს. Iნახ. სოფ. დმენისი 03.10.07  
1921 წმ. გიორგის ტაძარი 906 წ. სოფ. ერედვი 03.10.07  ეროვნული
1922 ეკლესია "წითელი საყდარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ერედვი, "სოფლტექნიკის" ბაზის ეზო 03.10.07  
1923 ეკლესია "ელიას საყდარი" XVII ს. სოფ.  ერედვი, მიდამოები 03.10.07  
1924 ეკლესია "ცხეთიჯვარი" განვით. შუა საუკ. სოფ.  ერედვი, უბანი "ბერულა" 03.10.07  
1925 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკ. სოფ.  ვალითა, მიდამოები 03.10.07  
1926 ეკლესია "მაცხოვარი" X‐XI სს. სოფ.  ვანათი, მიდამოები 03.10.07  
1927 ციხე განვით. და გვ. შუა საუკ. სოფ.  ვანათი, მიდამოები 03.10.07  
1928 ეკლესია ღვთისმშობლისა შუა საუკუნეები სოფ. ვანათი 03.10.07  
1929 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. ზალდა, ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 2‐3 კმ 03.10.07  
1930 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ვილდა, მიდამოები ზემო ტბეთი 03.10.07  
1931 აჩაბეთის ციხე XVI ს. სოფ. ზემო აჩაბეთი 03.10.07  ეროვნული
1932 წმ. ესტატეს ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. ზემო აჩაბეთი. აღმ განაპირას 03.10.07  
1933 ეკლესია "ცხრაკარა"  X ს. დამდეგი სოფ. ზემო დოდოთი, მიდამოები 03.10.07  
1934 მთავარანგელოზის ეკლესია Xს. სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული
1935 ღვთაების ეკლესიის 

კომპლექსი
გუმბათიანი ეკლესია     V_VI სს. სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული



1935 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო            XVI_XVII სს. სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული

1935 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

ეპისკოპოსის სასახლე             X_XI სს. სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული

1935 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი            შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული

1935 ღვთაების ეკლესიის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი   შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიქოზი 03.10.07  ეროვნული

1936 ეკლესია წმ. გიორგის IX‐X სს. სოფ. ზემო სნეკვი 03.10.07  
1937 ეკლესია ღვთისმშობლის  განვით. შუა საუკ. სოფ.  ზემო ფრისი, მიდამოები 03.10.07  
1938 ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ.  ინაური 03.10.07  ეროვნული
1939 ეკლესია "დედაღვთისა" განვით. შუა საუკ. სოფ.  კეხვი, 1 კმ. ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  
1940 კეხვის ციხე განვით. შუა საუკ. XVIIIს.. სოფ.  კეხვი, მიდამოები II ნახ. გადაკ 03.10.07  
1941 კოშკი XVII ს. სოფ.  კუსირეთი 1 კმ. სამხრეთით 03.10.07  
1942 ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. კუსირეთი 03.10.07  
1943 წმ. გიორგის დარბაზული ეკლესია გვ. ფეოდ. ხანა სოფ. ნადარბაზევი 03.10.07  

1944 ეკლესია "მთავარანგელოზი" განვით. შუა საუკ. სოფ. რუსთავი 03.10.07  
1945 ციხე XVIII ს. დამდეგი სოფ. სათიხარი, მიდამოები 03.10.07  
1946 ეკლესია ღვთისმშობლის X ს. სოფ. სათიხარი, მიდამოები 03.10.07  
1947 ღვთისმშობლის დარბაზული 

ეკლესია 
1460 წ. სოფ.  საყავრე 03.10.07  

1948 წმ. გიორგის დარბაზული ეკლესია IX_X სს. სოფ. საყავრე 03.10.07  

1949 "გომართის" ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. საცხენეთი, 3‐4 კმ. ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 03.10.07  
1950 სვერის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. სვერი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
1951 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ტბეთი 2,5 კმ. ჩრდილოეთით 03.10.07  
1952 ეკლესია "ბორცვის ჯვარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ტბეთი 2 კმ. ჩრდილოეთით 03.10.07  
1953 კლდეში ნაკვეთი  

ნაქალაქარი
გრძელი ნაგებობა VII ‐ს. სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

დასავლეთის ეკლესია სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

უფლისწულის ეკლესია სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

დიდეზოიანი და ერდოიანი 
სახლები

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ორსვეტიანი და ოთხსვეტიანი 
დარბაზების კომპლესი

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მთავარი ქუჩის თავში მდებარე 
ნაგებობა

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

კესონებიანი დარბაზი, 
ცენტრალური კომპლექსი

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

წითელი ოთახის კომპლ. სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ერთსვეტიანი დარბაზი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

კოხტა და მოხატულოთახიანი 
სახლ.

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული



1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მაღალტახტიანი ოთახის 
კომპლექსი

სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მაყვლიანი, წარმართული ტაძარი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

მიუვალი ნაგებობა სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

სადა ოთახი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ქარაფისპირა სახლი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

ქუჩისპირა ბაქანი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1953 კლდეში ნაკვეთი  
ნაქალაქარი

შეწყვილებულკოჭებიანი დარბაზი სოფ. უფლისციხე 03.10.07  ეროვნული

1954 საორბისის წმ. გიორგის  ეკლესია 1152 წ. აღდგენილია 1962 წ. სოფ. ფიცესი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

1955 წმ. გიორგის ეკლესია IX‐X სს. სოფ. ქემერტი "ოთინაანთ უბანი" 03.10.07  
1956 კოშკი XVIII ს. სოფ. ქემერტი, "კასრაანთუბანი" 03.10.07  
1957 ქვახვრელის გამოქვაბულების 

კომპლექსი
ადრინდ. ფეოდ. ხანა სოფ. ქვახვრელი 03.10.07  ეროვნული

1958 კოშკი და გალავნის ნაშთი განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვემო ბიყარი. ჩრდილო‐დასავლეთ განაპირას 03.10.07  
1959 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვემო ვილდა, მიდამოები 03.10.07  
1960 იკორთის ტაძარი ტაძარი გუმბათიანი 1172 წ. სოფ.  ქვემო იკორთა 03.10.07  ეროვნული
1960 იკორთის ტაძარი ციხე‐დარბაზი შუა საუკუნეები სოფ.  ქვემო იკორთა 03.10.07  ეროვნული
1961 თირის მონასტერი ღვთისმშობლის ბაზილიკა  XIII ს. სოფ.  ქვემო მონასტერი 03.10.07  ეროვნული
1961 თირის მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი 03.10.07  ეროვნული
1961 თირის მონასტერი სატრაპეზო გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი 03.10.07  ეროვნული
1961 თირის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი 03.10.07  ეროვნული
1961 თირის მონასტერი გამოქვაბულები გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ქვემო მონასტერი 03.10.07  ეროვნული
1962 ეკლესია XIII‐XIV სს. სოფ. ქვემო ქლივანა 03.10.07  
1963 ეკლესია ბაზილიკური X‐XI ს. სოფ. ჭარები 03.10.07  
1964 საბაწმინდა. მონასტერი ეკლესია ბაზილიკური შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1964 საბაწმინდა. მონასტერი კოშკი შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1964 საბაწმინდა. მონასტერი გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1964 საბაწმინდა. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ.  ხეითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1964 საბაწმინდა. მონასტერი სხვა ნაგებობანი სოფ.  ხეითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
1965 "სპარსეთის წმ. გიორგის" ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ძარწემი, ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 4‐5 კმ. 03.10.07  

1966 წმ. გიორგის ეკლესია შუა საუკუკნეები ძარწემი, მიდამოები 03.10.07  
1967 წმ. გიორგის ეკლესია  IX‐X სს სოფ. ძევერა 03.10.07  
1968 ციხე შუა საუკ. სოფ. წიფორი, მიდამოები 03.10.07  
1969 ეკლესია ღვთისმშობლის X ს. XIV ს. გადაკ. სოფ. ჭარები 03.10.07  
1970 კოშკები გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ხადურიანთკარი 03.10.07  
1971 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ხეითი "ბუგიაანთ" უბანი 03.10.07  
1972 ეკლესია "ძელიცხოველი" XIII‐XIV სს. სოფ. ხეითი, "ხუბაანთ" უბანი 03.10.07  
1973 მონასტერი საბაწმინდა" X ს. I ნახ.  სოფ. ხეითი, მიდამოები 03.10.07  
1974 ეკლესია "ჯვარპატიოსანი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ხეითი, 1 კმ. დასავლეთით 03.10.07  
1975 კოშკი XVII‐XVIII სს. სოფ. ხეითი, მიდამოები 03.10.07  
1976 გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ.ხეითი, მიდამოები 03.10.07  



1977 ღვთისმშობლის ეკლესია 1887 წ. სოფ. ხეთაგუროვო 03.10.07  
1978 ეკლესია "ამაღლება" XV‐XVII სს. ქ. ცხინვალი, აღმოსავლეთ განაპირას 03.10.07  
1979 წმ. გიორგის (ზღუდერის) ეკლესია XVII ს. ქ. ცხინვალი, სასაფლაოზე 03.10.07  

1980 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკ. ქ. ცხინვალი, სომხის ქ.№16 03.10.07  ეროვნული
1981 კავთის წმ. გიორგის ეკლესია IX‐X სს. ქ. ცხინვალი, ტელმანის ქ.85 03.10.07  ეროვნული
1982 თეთრახევის მამების მონასტრის 

ეკლესია
გვიან. ფეოდ. ხანა ქ. კასპი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

1983 კლდემაღალას ციხე (არსენას ციხე) V_VI სს. ქ. კასპი, ჩრდ‐ით 03.10.07  

1984 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიან. ფეოდ. ხანა ქ. კასპი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
1985 წმ. თევდორეს ეკლესიის 

კომპლექსი
დარბაზული ეკლესია ფეოდალური ხანა ქ. კასპი, ყაზბეგის ქუჩა 03.10.07  

1985 წმ. თევდორეს ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი ფეოდალური ხანა ქ. კასპი, ყაზბეგის ქუჩა 03.10.07  

1985 წმ. თევდორეს ეკლესიის 
კომპლექსი

ცილინდრული კოშკი ფეოდალური ხანა ქ. კასპი, ყაზბეგის ქუჩა 03.10.07  

1986 კოშკი XVIII ს. სოფ. აღაიანი 03.10.07  
1987 ნინოწმინდის ეკლესია VII_VIII სს. გადაკეთ IX_X სს. სოფ. აღაიანის თხოთის მთა 03.10.07  ეროვნული
1988 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
დარბაზული ეკლესია გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ახალქალაქი 03.10.07  

1988 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ახალქალაქი 03.10.07  

1988 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

ციხე‐გალავანი კოშკებით გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ახალქალაქი 03.10.07  

1989 ახალციხის ეკლესია 1868 წ. სოფ. ახალციხე 03.10.07  
1990 ზედაჯვრის ეკლესია გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ახალციხე 03.10.07  
1991 ციხე XVIII ს. სოფ. ახალციხე 03.10.07  
1992 ფავნისის წმ. გიორგის ეკლესია IX_X სს. სოფ. გარიყულა, ძველი სასაფლაო 03.10.07  ეროვნული
1993 ბოლგარსკის სახლი‐აგარაკი XIXს. 90‐იანი წწ. სოფ. გარიყულა 03.10.07  ეროვნული
1994 თარხნიშვილების სასახლე და 

აბანო
XIX ს. 30‐იანი წწ. სოფ. გარიყულა 03.10.07  ეროვნული

1995 იოანე მახარებლის ეკლესია XVII ს. სოფ. გომისჯვარი 03.10.07  
1996 კოშკი  XVII ს. სოფ. გომისჯვარი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1997 წმ. გიორგის ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. გომისჯვარი, სასაფლაოზე 03.10.07  
1998 კაბერის მცირე ეკლესია გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. გოსტიბე, მიდამოები 03.10.07  
1999 კაბერის წმ. გიორგის ეკლესია  1014‐27 წწ. სოფ. გოსტიბე, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2000 წმ. სამები ეკლესია X_XI სს. სოფ. გოსტიბე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2001 გუდალეთის ტაძრის 

კომპლექსი
ღვთისმშობლის ტაძარი XVIII‐XIV სს სოფ. გუდალეთი 03.10.07  

2001 გუდალეთის ტაძრის 
კომპლექსი

ციხე‐გალავანი XVIII ს. II ნახ. სოფ. გუდალეთი 03.10.07  

2002 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

წმ. ესტატეს გუმბათიანი ტაძარი სოფ. ერთაწმინდა 03.10.07  ეროვნული

2002 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი XIIIს. I ნახ., შეკეთ. XIXს II ნახ. სოფ. ერთაწმინდა 03.10.07  ეროვნული

2002 ერთაწმინდის ტაძრის 
კომპლექსი

სამრეკლო განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. ერთაწმინდა 03.10.07  ეროვნული



2003 ოსეფაანთ კოშკი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზემო ჩოჩეთი 03.10.07  
2004 წმ. თევდორეს ეკლესია XIV_XVI სს. სოფ. ზემო ხანდაკი 03.10.07  
2005 იდლეთის ნათლისმცემლის 

ეკლესია
VIს. I ნახ. სოფ. იდლეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2006 იკვის წმ. გიორგის ეკლესია XIს. I ნახ. სოფ. იკვი, მდ. შაბწყალას მარჯ. ნაპირი. 03.10.07  ეროვნული
2007 კატაულას წმ. გიორგის ეკლესია VII_IX სს. სოფ. კავთისხევი 03.10.07  

2008 ლავრის  ეკლესია X ს. I ნახ. სოფ. ლავრისხევი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2009 ორბელიანთა სასახლის 

კომპლექსი
XVIII_XIX სს. სოფ. ლამისყანა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2010 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გუმბათიანი ტაძარი XIII ს. სოფ. მეტეხი 03.10.07  ეროვნული

2010 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

სამრეკლო XIX ს. სოფ. მეტეხი 03.10.07  ეროვნული

2010 მეტეხის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გალავანი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. მეტეხი 03.10.07  ეროვნული

2011 ამაღლების ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. მეტეხი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2012 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. მეტეხი, დასავლეთით 03.10.07  
2013 წმ. გიორგის ეკლესია X ს. სოფ. ნიაბი 03.10.07  ეროვნული
2014 ღვთისმშობლის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. ოკამი 03.10.07  
2015 ჯვარპატიოსანის ეკლესია და 

სამრეკლო
VIII_IX ს. სოფ. პანტიანი 03.10.07  

2016 რკონის ციხის კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია VII ს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი ნათლისმცემლის ეკლესია  XIII_XIV ს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი სამრეკლო XVII_XVIII სს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი სატრაპეზო XIII_XIV სს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი რკონის ხიდი XII_XIII სს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2016 რკონის ციხის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2017 რკონის ციხის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია XIII ს. სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2017 რკონის ციხის კომპლექსი გალავანი სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2017 რკონის ციხის კომპლექსი სასალხე სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2017 რკონის ციხის კომპლექსი კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2017 რკონის ციხის კომპლექსი სადაზვერვო კოშკი სოფ. რკონი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2018 სვიმონ მესვეტის სავანე XIV_XV სს. სოფ. რკონი მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2019 სამოჭალოს წმ. გიორგის ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. რკონი, ნასოფლარ სამოჭალოზე 03.10.07  

2020 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

გუმბათიანი ტაძარი 1030 წ. სოფ. სამთავისი 03.10.07  ეროვნული

2020 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

სამრეკლო XVIII ს. I ნახ. სოფ. სამთავისი 03.10.07  ეროვნული

2020 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

ეპისკოპოსის პალატი განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. სამთავისი 03.10.07  ეროვნული

2020 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი XVII ს. II ნახ. სოფ. სამთავისი 03.10.07  ეროვნული

2020 სამთავისის ტაძრის 
კომპლექსი

მცირე ეკლესია სოფ. სამთავისი 03.10.07  ეროვნული

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



2021  ქვათახევის კომპლექსი სამრეკლო XII‐XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2021  ქვათახევის კომპლექსი გალავანი XII‐XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2021  ქვათახევის კომპლექსი სატრაპეზო XII‐XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2021  ქვათახევის კომპლექსი კოშკი XII‐XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2021  ქვათახევის კომპლექსი საცხოვრებელი სახლი XII‐XIII სს. სოფ. ქვათახევი, კავთურის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2022 ამილახვართა ციხე‐დარბაზები XVII_XVIII სს. სოფ. ქვემო ჭალა 03.10.07  ეროვნული
2023 სხვილოს (ცხვილოს) ციხე‐

დარბაზის კომპლექსი
X_XVIII სს. სოფ. ქვემო ჭალა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

მაღალაანთ ეკლესია, ბეთლემის 
ღვთისმშობელი

XV_XVIII სს. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

სოლომონ მაღალაძის სამრეკლო 1716 წ. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

პაპუა მაღალაძის სამრეკლო‐
საძვალე

XVI_XVII სს. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

ზემო კოშკი 1679 წ. სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2024 მაღალაანთ ეკლესიის 
კომპლექსი

აფთიაქი სოფ.  წინარეხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2025 თავკავთის კომპლექსი წმ. გიორგის ეკლესია VIII ს. სოფ. წინარეხი, ქედის კლდის კონცხზე 03.10.07  ეროვნული
2025 თავკავთის კომპლექსი ციხე‐გალავანი VIII ს. სოფ. წინარეხი, ქედის კლდის კონცხზე 03.10.07  ეროვნული
2026 მარჯანიძეების სახლი‐დარბაზი XVIII_XIX სს. სოფ.  წინარეხი 03.10.07  ეროვნული

2027 დრისის ჯავახაანთ ციხის 
კომპლექსი

განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. ჭყოპიანი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2028 წმ. გიორგის ეკლესია IX ს. სოფ. ხვითი 03.10.07  
2029 წმ. გიორგის საყდარი VI_VII სს. სოფ. ხოვლე, მიდამოები 03.10.07  
2030 კვართის წმ. გიორგის ეკლესია გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ხოვლე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2031 წმ. თევდორეს ეკლესია 

(კვირიკეწმინდა)
გვიან. ფეოდ. ხანა სოფ. ხოვლე, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული

2032 ღვთისმშობლის ეკლესია 1850 წ. ქ. ქარელი 03.10.07  
2033 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი და 

ნასოფლარი
გვიან ფეოდ. ხანა, XVIII ს. სოფ. აბისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2034 ”წმ. მარინეს” ეკლესია X_XI სს. გადაკეთ.XIX ს. სოფ. აბისი, მიდამოები 03.10.07  
2035 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ავლევი 03.10.07  
2036 წმ. გიორგის ეკლესია 1837 წ. სოფ. ავლევი 03.10.07  
2037 ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ავნევი, ჭიღლაძეების კარ‐მიდამო 03.10.07  
2038 წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არადეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2039 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი XVII ს. სოფ. არადეთი, მიდამოები 03.10.07  
2040 წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. არადეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2041 ღვთისმშობლის ეკლესია 

გალავნით
გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ატოცი 03.10.07  

2042 კოდას წმ. ელიას ეკლესია ფეოდალური ხანა სოფ. ატოცი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
2043 მთავარანგელოზის ეკლესია X ს. სოფ. ატოცი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
2044 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ატოცი დას.‐ით, გულიკაანთ უბანი 03.10.07  
2045 ციხე‐გალავანი XVIII ს. სოფ. ატოცი 03.10.07  
2046 ”წმ. მარინეს” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ატოცი, სამხ‐ით 03.10.07  



2047 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ბერძენაული 03.10.07  

2048 კომპლექსი მამა პიროსის ეკლესია VI ს. სოფ. ბრეთი 03.10.07  ეროვნული
2048 კომპლექსი ეკლესია წმ. გიორგისა VIII_IX სს. სოფ. ბრეთი 03.10.07  ეროვნული
2048 კომპლექსი სამრეკლო სოფ. ბრეთი 03.10.07  ეროვნული
2049 ბრეძის კომპლექსი ზღუდერის ეკლესია Xს. გადაკ XIXს. სოფ. ბრეძა 03.10.07  
2049 ბრეძის კომპლექსი წმ. მარინეს ეკლესია  ადრ. ფეოდ. ხანა სოფ. ბრეძა 03.10.07  
2049 ბრეძის კომპლექსი გალავანი სოფ. ბრეძა 03.10.07  
2050 კოშკი XVI ს. სოფ. გვერძინეთი, მდ. ძამას. აღმ‐ით 03.10.07  
2051 სატაძრო კომპლექსი‐დედოფლის 

მინდორი
ძვ.წ. I ს. სოფ. დოღლაური 03.10.07  ეროვნული

2052 ”წმ. გიორგის” ეკლესია VIს . ბოლო სოფ. დვანი, ჩრდ‐დასავლ‐ით 03.10.07  
2053 ”წმ. გიორგის” ეკლესია განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. დირბი 03.10.07  
2054 დირბის ”ღვთისმშობლის” 

ეკლესიის კომპლექსი
ღვთისმშობლის ეკლესია ადრინ. და გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დირბი, მიდამოები 03.10.07  

2054 დირბის ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესიის კომპლექსი

დირბის ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესიის კომპლექსი/სამრეკლო

ადრინ. და გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დირბი, მიდამოები 03.10.07  

2054 დირბის ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესიის კომპლექსი

გალავანი ადრინ. და გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დირბი, მიდამოები 03.10.07  

2054 დირბის ”ღვთისმშობლის” 
ეკლესიის კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი ადრინ. და გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დირბი, მიდამოები 03.10.07  

2055 ”წმ. გიორგის” ზედაჯვრის 
ეკლესია

X ს. სოფ. დირბი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  

2056 ელბაქიანთკარის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

XVIII_XIX ს. სოფ. ელბაქიანი, სამხრეთით 03.10.07  

2057 ელბაქიანთკარის იოანე 
მახარებლის ეკლესია

გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ელბაქიანი 03.10.07  

2058 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ელბაქიანი, სამხრეთით 03.10.07  
2059 ღვთისმშობლის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ვედრება 03.10.07  
2060 ეკლესია ღვთისმშობლის  განვით. შუა საუკ. სოფ. ვახტანა. სასაფლაოზე 03.10.07  
2061 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზემო ხვედურეთი 03.10.07  
2062 ეკლესია "მაცხოვარი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ძაღინა 03.10.07  
2063 სასახლე კოშკით XVII ს. სოფ. ზემო ძაღინა 03.10.07  
2064 ციხე‐კოშკი XVII ს. სოფ. ზემო ძაღინა 03.10.07  
2065 ეკლესია VI_VIIსს. რესტავრ.XIII_XIV სს. სოფ. ზღუდერი, მიდამოები 03.10.07  

2066 სარკის წმ. გიორგის ეკლესია XVII ს. სოფ. ზღუდერი, მიდამოები 03.10.07  
2067 წმ. სტეფანეს ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზღუდერი, სამხრეთით 03.10.07  
2068 ღვთისმშობლის ეკლესია და კოშკი XIII_XIV სს. სოფ. ზღუდერი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  

2069 წმ. გიორგის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ზღუდერი, სამხ‐ით 03.10.07  
2070 წმ. კვირიკეს ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზღუდერი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
2071 წმ. მარიამის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. თიღვა 03.10.07  



2072 მიძინების გუმბათიანი ტაძარი და 
გალავანი

1152 წ. გვიანი შუა საუკ. სოფ. თიღვა 03.10.07  ეროვნული

2073 ეკლესია მარიამწმინდა ფეოდ. ხანა სოფ. თრეხვი, ჩრდ‐დასავ‐ით 03.10.07  
2074 ძაძვის (ძამის) კომპლექსი ნათლისმცემლის ეკლესია ადრე და განვით. 

ფეოდალური ხანა
სოფ. იმერხევი, მიდამოები 03.10.07  

2074 ძაძვის (ძამის) კომპლექსი სამრეკლო ადრე და განვით. 
ფეოდალური ხანა

სოფ. იმერხევი, მიდამოები 03.10.07  

2074 ძაძვის (ძამის) კომპლექსი სატრაპეზო ადრე და განვით. 
ფეოდალური ხანა

სოფ. იმერხევი, მიდამოები 03.10.07  

2074 ძაძვის (ძამის) კომპლექსი გალავანი ადრე და განვით. 
ფეოდალური ხანა

სოფ. იმერხევი, მიდამოები 03.10.07  

2075 გომარეთის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. კნოლევი, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  

2076 წმ. ელიას ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. კოდა, სასაფლაოზე 03.10.07  
2077 კოშკი XVIII ს. სოფ. კოდმანი 03.10.07  
2078 ეკლესია კოშკით X ს. სოფ. ლისა, 3კმ. სოფლის ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 

მთაზე
03.10.07  

2079 ღვთისმშობლის კოშკი XVIIს.  სოფ. მოხისი 03.10.07  
2080 წმ. გიორგის ეკლესია 1811 წ. სოფ. მოხისი 03.10.07  
2081 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. მუხილეთი 03.10.07  

2082 ციხე‐სასახლე განვით. შუა საუკ. სოფ. ნული, მიდამოები 03.10.07  
2083 ეკლესია "პარასკევი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნული, სასაფლაოზე 03.10.07  
2084 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ორთუბანი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2085 ძამის ციხე‐დარბაზი ადრინ. ფეოდ. ხანა სოფ. ორთუბანი, მდ. ძამის ხეობა 03.10.07  
2086 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 

ციხე‐დარბაზის კომპლექსი
გალავანი XVII ს. სოფ. ორთუბანი 03.10.07  ეროვნული

2086 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე‐დარბაზის კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია XVII ს. სოფ. ორთუბანი 03.10.07  ეროვნული

2086 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე‐დარბაზის კომპლექსი

სამრეკლო XVII ს. სოფ. ორთუბანი 03.10.07  ეროვნული

2086 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე‐დარბაზის კომპლექსი

კოშკი XVII ს. სოფ. ორთუბანი 03.10.07  ეროვნული

2086 მძოვრეთის (ზოვრეთის) 
ციხე‐დარბაზის კომპლექსი

საცხოვრებელი სახლი XVII ს. სოფ. ორთუბანი 03.10.07  ეროვნული

2087 ეკლესია "ცხრაკარა" XIII ს. სოფ. ოჟორა, 2 კმ. ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  
2088 მაცხოვრის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ოქროსოფელი, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
2089 რუისის ღვთისმშობლის 

ტაძრის კომპლექსი
ღვთისმშობლის ტაძარი  VIII_IX სს. სოფ.  რუისი 03.10.07  ეროვნული

2089 რუისის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

კოშკი‐სამრეკლო გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ.  რუისი 03.10.07  ეროვნული

2089 რუისის ღვთისმშობლის 
ტაძრის კომპლექსი

გალავანი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ.  რუისი 03.10.07  ეროვნული

2090 წმ. დემეტრეს ეკლესია  გვ. შუა საუკუნეები სოფ. რუისი, მიდამ. 03.10.07  



2091 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი დიდი კოშკი ფეოდალური ხანა სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  

2091 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი ეკლესია ფეოდალური ხანა სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  

2091 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი გალავანი ფეოდალური ხანა სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  

2091 ციხე‐დარბაზის კომპლექსი სასახლე ფეოდალური ხანა სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  

2092 სამწევრისის წმ. გიორგის 
ეკლესია

გუმბათიანი ტაძარი  სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  ეროვნული

2092 სამწევრისის წმ. გიორგის 
ეკლესია

კარიბჭე VII ს. სოფ.  სამწევრისი 03.10.07  ეროვნული

2093 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. ფეოდ. Xანა გადაკეთ. 
XIX ს.

სოფ. საღოლაშენი 03.10.07  

2094 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. საციხური 03.10.07  
2095 სამების ეკლესია IX_X ს. სოფ. სუქითი 03.10.07  
2096 ეკლესია  განვით. შუა საუკ. სოფ. სხლითი, მიდამოები 03.10.07  
2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 

კომპლექსი
პირველი ეკლესია VIII_IX ს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 
კომპლექსი

მეორე ეკლესია VIII_IX ს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 
კომპლექსი

ღვთისმშობლის ეკლესია XIII ს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 
კომპლექსი

მეოთხე ეკლესია XV_XVI სს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 
კომპლექსი

მეხუთე ეკლესია XV_XVI სს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2097 გუგომის (ტყემლოვანის) 
კომპლექსი

გალავანი XIII ს. სოფ. ტყემლოვანა, მიდამოები 03.10.07  

2098 ნაქალაქარი ურბნისი ურბნისის სიონი V_VI ს. სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2098 ნაქალაქარი ურბნისი გალავანი ძვ.წ.აღ IV_III სს. სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2098 ნაქალაქარი ურბნისი სამრეკლო XVIII ს. სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2098 ნაქალაქარი ურბნისი აბანო III ს. სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2098 ნაქალაქარი ურბნისი მარანი VI_VII სს. სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2098 ნაქალაქარი ურბნისი წყალსადენი სოფ. ურბნისი 03.10.07  ეროვნული
2099 კოშკი 1799‐1800 წწ. სოფ. ფცა 03.10.07  
2100 ღვთისმშობლის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. ფცა, ქვედაუბანში 03.10.07  
2101 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ფცა, ჩრდ‐ით 03.10.07  
2102 დ. ციციშვილის საცხოვრებელი 

სახლი
XIX ს. სოფ. ქვემო ხვედურეთი 03.10.07  

2103 გიგოს საყდარი XVIIს. სოფ.  ყინცვისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2104 ყინწვისის კომპლექსი წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. ყინცვისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2104 ყინწვისის კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია XII‐XIII სს. სოფ. ყინცვისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2104 ყინწვისის კომპლექსი ეკლესია მცირე გვ. ფეოდ. ხანა სოფ. ყინცვისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2104 ყინწვისის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ყინცვისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2105 კოშკი XVII ს. სოფ. ყორნისი, მიდამოები 03.10.07  
2106 ეკლესია "გვერდა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ყორნისი, მიდამოები 03.10.07  



2107 ღვთისმშობლის ეკლესია კოშკით ეკლესია განვით. შუა საუკ. 
კოშკი ‐ გვიანი შუა საუკ.

სოფ. ყორნისი, მიდამოები 03.10.07  

2108 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ცერონისი 03.10.07  
2109 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ცერონისი 03.10.07  

2110 სხლების ციხე‐დარბაზი ფეოდალური ხანა სოფ. ციხისგვერდი 03.10.07  
2111 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წორბისი, ნაკრძალის ტერიტორია 03.10.07  
2112 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. წორბისი. ნაკრძალის ტერიტ. 03.10.07  
2113 კვირაცხოვლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ჭანდრები 03.10.07  
2114 მწვანე საყდარი XII ს. სოფ. ჭანდრები, ნასოფ. ცილისწყაროს ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

2115 ქაშვეთის ეკლესია ფეოდალური ხანა სოფ. ჭანდრები, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2116 ჭეშმარიტას ეკლესია ფეოდალური ხანა სოფ. ჭანდრები, მდ. ხვედრულის მარჯ. ნაპირზე 03.10.07  
2117 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ჭანდრები 03.10.07  
2118 წმ. იორამის ეკლესია XIX ს. სოფ. ჭვრინისი 03.10.07  
2119 ივანე მახარებლის ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. ხეობა 03.10.07  
2120 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ხეობა 03.10.07  
2121 კოშკი XVIII ს. ქ. ხაშური 03.10.07  
2122 ”წმ. მარინეს” ეკლესია XVI_XVII სს. ქ. ხაშური, მდ. სურამულას მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
2123 სურამის გუმბათოვანი ეკლესია 

და სამრეკლო
XVIII_XIX სს. დაბა სურამი 03.10.07  

2124 სურამის ციხე გალავანი XII_XIII სს. დაბა სურამი 03.10.07  
2124 სურამის ციხე ციხე დაბა სურამი 03.10.07  
2124 სურამის ციხე წმ. გიორგის ეკლესია  XI_XII სს. დაბა სურამი 03.10.07  
2124 სურამის ციხე სასახლე დაბა სურამი 03.10.07  
2125 ამაღლების ეკლესია ფეოდალური ხანა დაბა სურამი 03.10.07  
2126 მ. მურვანიშვილის საცხოვრებელი 

სახლი
1916‐17 წწ. დაბა სურამი 03.10.07  

2127 ღვთაების ეკლესია 1831 წ. დაბა სურამი 03.10.07  
2128 გორათის ეკლესია გვიანი ფეოდ. Xანა გადაკეთ. 

XIX ს.
ხაშურ‐სურამის გზაზე 03.10.07  

2129 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია ”კვირაცხოვლის” ეკლესია 1810‐1820 წწ. სოფ. ალი 03.10.07  
2129 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია ეგვდერი 1810‐1820 წწ. სოფ. ალი 03.10.07  
2129 ”კვირაცხოვლის” ეკლესია სამრეკლო 1810‐1820 წწ. სოფ. ალი 03.10.07  
2130 ნაქალაქარი, კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის ზედა ნაწილში 03.10.07  ეროვნული
2130 ნაქალაქარი, კომპლექსი უსანეთის ეკლესია XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის ზედა ნაწილში 03.10.07  ეროვნული
2130 ნაქალაქარი, კომპლექსი სამრეკლო XVI_XVII ს. სოფ. ალი, მდ. ჭერათხევის ზედა ნაწილში 03.10.07  ეროვნული
2131 ულუმბის ღვთისმშობლის 

ეკლესია
1871 წ. სოფ. ალი 03.10.07  

2132 ღვთაების ეკლესია XI ს. სოფ. ალი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2133 ჯანიაურების ეკლესია XVIII ს. სოფ. ალი, მიდამოები 03.10.07  
2134 ”მაცხოვრის” ეკლესია და 

ნამოსახლარი
გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ახალსოფელი, სამხრეთით 03.10.07  

2135 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ბეღლეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2136 ”წმ. მარინეს” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ბიჯნისი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2137 ბრილის ჯვარი ფეოდალური ხანა სოფ. ბრილი 03.10.07  
2138 ეკლესია ბერისა ფეოდალური ხანა სოფ. ბრილი, სასაფლაოზე 03.10.07  



2139 ქვაბთაკერის წმ. ნინოს ეკლესია  1688‐1703 წწ. სოფ. ბრილი, დასავლეთით 03.10.07  

2140 ”ღვთაების” ეკლესია XI ს. სოფ. ბრილი, ჩრდ‐აღმ‐ით  03.10.07  
2141 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია IX_X სს. სოფ. ბრილი, ჩრდ‐ით 2კმ. 03.10.07  
2142 ქვიშხეთის ციხე ფეოდალური ხანა სოფ. ბულბულისციხე 03.10.07  
2143 ”წმ. მარინეს” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ბუღაურა 03.10.07  
2144 ამაღლების ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. გვერდისუბანი, სამხრ‐დას‐ით 03.10.07  
2145 აგარების ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. გომი, მიდამოები 03.10.07  
2146 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. გომი, მიდამოები 03.10.07  
2147 ”წმ. გიორგის” ეკლესია კვართა გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ბეკამი 03.10.07  
2148 სავანეთის წმ. გიორგის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. დიდი ბეკამი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2149 სამების ეკლესია XIX ს. სოფ. დიდი სატივე, ჩრდილოეთით 03.10.07  
2150 ”წმ. გიორგის” დიდი ეკლესია XIX ს. სოფ. დიდი ფლევი 03.10.07  
2151 ”წმ. გიორგის” მცირე ეკლესია განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ფლევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2152 კოშკი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ყელეთი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
2153 ლაღიჯვრის ეკლესია და 

სამრეკლო
გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ყელეთი, სამხ‐დას‐ით, გორაკზე 03.10.07  

2154 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ყელეთი, სამხ‐ით 03.10.07  
2155 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ხავლეთი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
2156 მაცხოვრის ეკლესია განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. დიდი ხალები 03.10.07  
2157 ქარტის ეკლესია IX_X სს. სოფ. დიდი ხალები, აღმ‐ით 1.5კმ 03.10.07  
2158 კვირიკეს ეკლესია IX_X სს. სოფ. დუმაცხოვო, სასაფლაოზე 03.10.07  
2159 დედაღვთისას ეკლესიის 

კომპლექსი
ორსართულიანი კოშკური 
ეკლესია 

XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით 03.10.07  ეროვნული

2159 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

ეგვტერი XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით 03.10.07  ეროვნული

2159 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

სათავდაცვო ნაგებობა XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით 03.10.07  ეროვნული

2159 დედაღვთისას ეკლესიის 
კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია  XVI_XVII სს. სოფ. ვაყა, სამხრეთით 03.10.07  ეროვნული

2160 სომანეთის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

XIX ს. სოფ. ვაყა, ნასოფლარი სომანეთის ტერიტორია 03.10.07  

2161 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ვაყა, სამხრეთით 03.10.07  
2162 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ვაყა, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2163 ეკლესია 1915 წ. სოფ. ზემო ბროლოსანი, სამხრეთით 03.10.07  
2164 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზემო ბროლოსანი, სამხრეთით 03.10.07  
2165 ზღუდერის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ზემო ოსიაური, აღმოსავლეთით 03.10.07  

2166 კოშკი, საჯვარე XVI_XVII სს. სოფ. იტრია, დასავლეთით 03.10.07  
2167 ღვთისმშობლის ტაძრის 

კომპლექსი
ღვთისმშობლის ტაძარი XVI_XVII სს. სოფ. იტრია 03.10.07  

2167 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

სამრეკლო XVI ს. სოფ. იტრია 03.10.07  

2167 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. იტრია 03.10.07  

2168 წმ. გიორგის ეკლესია 1894 წ. სოფ. კლდისწყარო 03.10.07  
2169 ეკლესია ძველი ჭეშმარიტი გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. კრისისხევი 03.10.07  



2170 ”წმ. სტეფანეს” ეკლესია, გოლას 
საყდარი

IX_X სს. სოფ. მიწობი, სამხრეთით 03.10.07  

2171 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. მონასტერი, ძველ სასაფ‐ზე 03.10.07  
2172 ღვთისმშობლის ეკლესია XV ს. დასაწყისი სოფ. ნაბახტევი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2173 ეკლესია დედაღვთისა XVIII_XIX სს. სოფ. ნაბახტევი, მიდამოები 03.10.07  
2174 ”იოანე ნათლისმცემლის” ეკლესია XVIII ს. სოფ. ნაბახტევი, მიდამოები 03.10.07  

2175 კვერცხობის ეკლესია განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. ნაბახტევი 03.10.07  
2176 ეკლესია დედაღვთისა IX_X სს. სოფ. ნადარბაზევი, სამხ‐დას‐ით 1.5კმ 03.10.07  
2177 ”წმ. გიორგის” ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. პატარა თხინალა 03.10.07  
2178 ”სამყვირალოს წმ. გიორგის”  

ეკლესია
გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. პატარა ფლევი 03.10.07  

2179 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. პატარა ხალები, ნასოფლარი ღუდა 03.10.07  
2180 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. პატარა ხალები, ნასოფლარი ღუდა 03.10.07  
2181 ვ. ხაჩიძის საცხოვრებელი სახლი XIX ს. სოფ. რბონა 03.10.07  

2182 ”წმ. გიორგის” ეკლესია 1893 წ. სოფ. რბონა 03.10.07  
2183 ”წმ. ანდრიას” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. რუსაანთუბანი 03.10.07  
2184 ”წმ. გიორგის” ეკლესია 1856 წ. სოფ. სავანისუბანი, სასაფლაოზე  03.10.07  
2185 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XIX ს. სოფ. სათივე 03.10.07  
2186 ნათლისმცემლის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. სარმანიშვილისკა‐რი 03.10.07  
2187 ჩიკორის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. ტაშისკარი 03.10.07  
2188 ”წმ. გიორგის” ეკლესია 1897 წ. სოფ. ტაშისკარი 03.10.07  
2189 ხახუტის ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. სოფ. ტეზერი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2190 ”წმ. გიორგის” ეკლესია და 
სამრეკლო

X_XI სს. სოფ. ურთხვა, ჩრდილოეთით 03.10.07  ეროვნული

2191 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. უწლევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2192 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ქაშვეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2193 ლუბრუმის ღვთისმშობლის 

ეკლესია
გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ქემფერი 03.10.07  

2194 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ქვემო აძვისი 03.10.07  
2195 აღდგომის ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  
2196 კოშკი XVII ს. სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  
2197 მთაწმინდის ეკლესია XIX ს. სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  
2198 ფერიცვალების ეკლესია ადრ. და შუა ფეოდ. ხანა სოფ. ქვიშხეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2199 დ.ყიფიანის საცხოვრებელი სახლი XIX ს. სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  

2200 ა.ციმაკურიძის საცხოვრებელი 
სახლი

XIX ს. სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  

2201 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  
2202 ”წმ. ელიას” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ქვიშხეთი 03.10.07  
2203 სამების ეკლესია და სამრეკლო XIX ს. სოფ. ცედანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2204 კვირაცხოვლის ეკლესია ადრინდ. ფეოდ. ხანა სოფ. ცოცხნარა 03.10.07  
2205 კოშკი XVIII ს. სოფ. ცხრამუხა 03.10.07  
2206 ”წმ. ნინოს” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. ცხრამუხა 03.10.07  
2207 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. წაბლოვანა 03.10.07  
2208 ა.გელაშვილის საცხოვრებელი 

სახლი
1912 წ. სოფ. წაღვლი 03.10.07  



2209 შ.კაპანაძის საცხოვრებელი სახლი XX ს. დასაწყისი სოფ. წაღვლი 03.10.07  

2210 ”წმ. გიორგის” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. წაღვლი 03.10.07  
2211 წრომის ტაძარი 626‐634‐35 წწ. სოფ. წრომი 03.10.07  ეროვნული
2212 ”წმ. მარინეს” ეკლესია გვიანი ფეოდ. ხანა სოფ. წრომი 03.10.07  
2213 ხციხის ნათლისმცემლის ეკლესია 1002 წ.  სოფ. ხცისი 03.10.07  ეროვნული

2214 შლუყურის წმ. გიორგის ეკლესია 
და სამრეკლო

XIX ს. სოფ. ხცისი 03.10.07  

2215 თ. ციციშვილის სასახლე 1872 წ. სოფ. ხცისი 03.10.07  
2216 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ხცისი 03.10.07  
2217 ეკლესია "დედაღვთისა" განვით. შუა საუკ. დაბა ჯავა, სასაფლაოზე 03.10.07  
2218 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ბრითათა, ნასოფლარის ტერიტორიაზე 03.10.07  
2219 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ედისა 03.10.07  
2220 კოშკი ”ქობეთი” ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ედისა 03.10.07  
2221 გუმბათიანი ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ედისა 03.10.07  
2222 ეკლესია ”ტბაუაცელა” XX ს. სოფ. ედისა 03.10.07  
2223 სასაფლაო აკლდამებით გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ერმანი 03.10.07  
2224 ეკლესია ”ვანელის ჯვარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვანელი 03.10.07  
2225 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვანელი, ნასოფლარი ”მიდართა” 03.10.07  
2226 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო კორსევი 03.10.07  
2227 ეკლესია ”კორსევის ჯვარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო კორსევი 03.10.07  
2228 ”ნაგლევების” კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო კოშკა 03.10.07  
2229 მეორე კოშკი  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო კოშკა 03.10.07  
2230 თომაევების კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო როკა 03.10.07  
2231 სასახლე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო როკა 03.10.07  
2232 კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზემო როკა 03.10.07  
2233 ეკლესია გუმბათიანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ზღუბირი 03.10.07  
2234 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თანდელთა 03.10.07  
2235 ”წმ. გიორგის” გუმბათიანი 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკ. სოფ. თლია 03.10.07  

2236 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. თლია 03.10.07  
2237 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კაბუზთა 03.10.07  
2238 ეკლესია "კვაისის ჯვარი" XI ს.  დაბა კვაისი 03.10.07  
2239 გაგლოევების კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კოდობინა 03.10.07  
2240 ეკლესიის ნანგრევები გვიანი შუა საუკ. სოფ. კროზა 03.10.07  
2241 კოშკის ნანგრევები გვიანი შუა საუკ. სოფ. კროზა 03.10.07  
2242 ციხე‐კოშკი შუა საუკ. სოფ.  მსხლები, მიდამოები, ადგილი ხუმსართა 03.10.07  
2243 გუმბათიანი ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. მსხლები 03.10.07  
2244 ფადიევების კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. მსხლები 03.10.07  
2245 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნაზიგინა 03.10.07  
2246 "წმ. გიორგის” ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. პატარა გუფთა 03.10.07  

2247 ციხე‐კოშკი  შუა საუკუნეები სოფ. პატარა გუფთა 03.10.07  
2248 კოშკის ნანგრევები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. როკათა 03.10.07  
2249 ეკლესია "კუგომი‐ჯუარ" განვით. შუა საუკუნ. სოფ. სარიტათა 03.10.07  
2250 ეკლესია კოშკებით განვით. შუა საუკუნ. სოფ. სარიტათა 03.10.07  
2251 კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. საულოხტიყაუ 03.10.07  
2252 ხატი შუა საუკუნეები სოფ. საულოხტიყაუ 03.10.07  



2253 ეკლესია ”ოქროს ჯვარი” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სბა 03.10.07  
2254 დარბაზული ეკლესია  X‐XI სს. სოფ. სოხთა 03.10.07  
2255 კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. უგარდანთა 03.10.07  
2256 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. უგარდანთა 03.10.07  
2257 ”წმ. მარიამის” გუმბათიანი 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქეშელთა 03.10.07  

2258 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქეშელთა 03.10.07  
2259 ”წმ. გიორგის” სახელობის ნიში გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ერმანი 03.10.07  
2260 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ერმანი 03.10.07  
2261 გუმბათიანი ეკლესია  XIX ს. სოფ. ქვემო კოშკა 03.10.07  
2262 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო კოშკა 03.10.07  
2263 ეკლესიის ნანგრევები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო კოშკა 03.10.07  
2264 ეკლესია გუმბათიანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ქვემო როკა 03.10.07  
2265 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო სბა 03.10.07  
2266 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო სბა 03.10.07  
2267 კოშკების ანსამბლი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ჯომაღა 03.10.07  
2268 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ყემულთა 03.10.07  
2269 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ყემულთა 03.10.07  
2270 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ყოლა 03.10.07  
2271 აკლდამები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა ერმანი 03.10.07  
2272 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა ერმანი 03.10.07  
2273 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა ერმანი 03.10.07  
2274 ეკლესიის ნანგრევები გარდამავალი ხანა სოფ. შუა კოზი 03.10.07  
2275 ტორანოვების კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა როკა 03.10.07  
2276 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა როკა 03.10.07  
2277 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. შუა სბა 03.10.07  
2278 აკლდამა გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩელიათა 03.10.07  
2279 კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩელიათა, მთის ქედზე 03.10.07  
2280 ძუკაევის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩელიათა 03.10.07  
2281 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩიმასი 03.10.07  
2282 ”სამების” ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. წრუ 03.10.07  
2283 გუმბათიანი ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წრუ 03.10.07  
2284 ეკლესიის ნანგრევები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წრუ 03.10.07  
2285 სალოცავი ხატი შუა საუკუნეები სოფ. წრუ 03.10.07  
2286 კოშკები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წრუ 03.10.07  
2287 კოშკის ნანგრევები გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჯრია 03.10.07  
2288 ლომისა ეკლესია წმ. გიორგისა VIII‐IX სს. დაბა ახალგორი, მიდამოები ელოიანი 03.10.07  ეროვნული
2288 ლომისა სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები ელოიანი 03.10.07  ეროვნული
2288 ლომისა გალავანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები ელოიანი 03.10.07  ეროვნული
2288 ლომისა სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი, მიდამოები ელოიანი 03.10.07  ეროვნული
2289 ხოფა. მონასტერი ტაძარი XIII ს. დაბა ახალგორი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2289 ხოფა. მონასტერი სატრაპეზო დაბა ახალგორი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2290 ქსნის ერისთავების 

სასახლის კომპლექსი
სასახლე XVII‐XVIII სს. დაბა ახალგორი 03.10.07  ეროვნული

2290 ქსნის ერისთავების 
სასახლის კომპლექსი

სასახლის ნანგრევი XVI‐XVII სს. დაბა ახალგორი 03.10.07  ეროვნული

2290 ქსნის ერისთავების 
სასახლის კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკ. დაბა ახალგორი 03.10.07  ეროვნული

2291 ქსნის არმაზის ეკლესია 864 წ. სოფ. არმაზი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



2292 ღვთისმშობლის ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. გარუბანი, სოფლიდან აღმ. 03.10.07  
2293 ეკლესია სამების IX ს. სოფ. გდუ, მიდამოები "საფერშეთი" 03.10.07  
2294 წმ. გიორგის ეკლესია განვით. შუა საუკ სოფ. გეზევრეთი 03.10.07  
2295 წმ. გიორგის სამონასტრო 

კომპლექსი
განვით. შუა საუკ სოფ. დადიანეთი  03.10.07  

2296 ზურგიანი კოშკი IX‐X სს. სოფ. დადიანეთი, მიდამოები 03.10.07  
2297 სამების ეკლესია განვით. შუა საუკ სოფ. დადიანეთი, წინა დადიანეთი 03.10.07  
2298 "წინკიბის" ანსამბლის ზურგიანი 

კოშკი
IX‐Xსს. სოფ. დორეთკარი  03.10.07  

2299 "წინკიბის" ანსამბლის წმ. 
ბარბარეს ეკლესია

IX‐X სს. სოფ. დორეთკარი 03.10.07  ეროვნული

2300 კომპლექსი წმ.გიორგი განვით. შუა საუკ. სოფ. დორეთკარიდან ჩრდ‐აღმ. 3 კმ.ადგილი 
კუცხოვეთი

03.10.07  

2301 ქარჩოხის ციხე VI‐VII სს. სოფ. ელოიანი, მიდამოები 03.10.07  
2302 წმ. გიორგის ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ზახორი 03.10.07  
2303 ეკლესია წმ. გიორგის ადრეული შუა საუკ. სოფ. ზემო ღრუ  03.10.07  
2304 ეკლესია წმ. გიორგის შუა საუკ. სოფ. ზოდეხი 03.10.07  
2305 ეკლესია 1797 წწ. სოფ. იკეთი 03.10.07  
2306 ეკლესია წმ. ნინოსი შუა საუკუნეები სოფ. იკეთი  03.10.07  
2307 ეკლესია ბერიჯვრის განვით. შუა საუკ. სოფ. კიტრიული 03.10.07  
2308 ეკლესია "წმ.გიორგის ადრეული შუა საუკ., გადაკ. 

XVIII ს.ში
სოფ. კორინთა  03.10.07  

2309 ალევის სამება. ტაძარი ალევის სამება. ტაძარი სოფ. კორინთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2309 ალევის სამება. ტაძარი ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. კორინთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2309 ალევის სამება. ტაძარი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. კორინთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2310 სამონასტრო კომპლექსი გუმბათიანი ეკლესია 

"თედოწმინდა"
XIV ს. მეორედ აშენებულია 
1759 წ

სოფ. ლარგვისი  03.10.07  ეროვნული

2310 სამონასტრო კომპლექსი გალავანი საცხოვრებელი კოშკით 1721‐1741 წწ. სოფ. ლარგვისი  03.10.07  ეროვნული

2310 სამონასტრო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ.. სოფ. ლარგვისი  03.10.07  ეროვნული
2311  ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. მარტიანი, მდ. ცხრაძმის  მარჯვენანაპირი 03.10.07  
2312 ეკლესია და სატრაპეზო შუა საუკ. სოფ. მახიარეთი 03.10.07  
2313 მიძინების ხატის ეკლესია ადრეული შუა საუკ. სოფ. მოსაბრუნი 03.10.07  
2314 ეკლესია ღვთისმშობლის  VIII‐IX სს სოფ. მოსაბრუნი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2315 ეკლესია ღვთისმშობლის განვით. შუა საუკ. სოფ. მოსაბრუნი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2316 ეკლესია ხალარჯობა VIII_IX სს. სოფ. მშველიეთი, ჩრდ‐აღმ.  03.10.07  
2317 ეკლესია მთის ჯვარის განვით. შუა საუკ. სოფ. ნაგომევი  03.10.07  
2318 ეკლესია ნათლისმცემლის განვით. შუა საუკ. სოფ. ნახიდი, უბანი "კუდუხაანი"  03.10.07  
2319 კოშკი XVI‐XVII სს:. სოფ. პავლიანი 03.10.07  
2320 სამონასტრო კომპლექსი ეკლესია VI ს. სოფ. უკანაუბანი  03.10.07  
2320 სამონასტრო კომპლექსი კოშკი VI ს. სოფ. უკანაუბანი  03.10.07  
2320 სამონასტრო კომპლექსი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. უკანაუბანი  03.10.07  
2321 ეკლესია ღვთისმშობლის განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვემო ალევი 03.10.07  
2322 კაბენი. მონასტერი გუმბათიანი ეკლესია IX ს. გადაკ. XIII ს‐ სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2322 კაბენი. მონასტერი სატრაპეზო განვით. შუა საუკ. სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2322 კაბენი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2323 ეკლესია წმ. გიორგისა VIII‐IX სს. სოფ. ყანჩავეთი, მიდამოები 03.10.07  
2324 "ხადას ციხე" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ყანჩავეთი 03.10.07  
2325 ეკლესია "ალევის სამება" შუა საუკ. სოფ. შუა ალევი 03.10.07  



2326 ციხე "ბერციხე" XVIII ს. სოფ. ჩიგოიანი, მიდამოები 03.10.07  
2327 კოშკი "ბაგინი" XVII ს. სოფ. ჩიგონიანი, ნასოფ. ზემო ბაგინი 03.10.07  
2328 ეკლესია ყველაწმინდა განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩიტიანი, მიდამოები 03.10.07  
2329 ეკლესია მაცხოვრის განვით. შუა საუკ. სოფ.  ცხავათი 03.10.07  
2330 სამონასტრო კომპლექსი ღვთისმშობლის მთავარი ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. ცხავათი 03.10.07  ეროვნული

2330 სამონასტრო კომპლექსი მცირე ეკლესია სოფ. ცხავათი 03.10.07  ეროვნული
2331 ეკლესია წმ. ბარბარე განვით. შუა საუკ. სოფ. ძეგლევი 03.10.07  
2332 ეკლესია VIII ს. სოფ. წირქოლი მიდამოები  03.10.07  ეროვნული
2333 ციხე VIII და გვიანი შუა საუკ. სოფ. წირქოლი 03.10.07  
2334 ფიცხელაურების კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. წირქოლი 03.10.07  
2335 ეკლესია წმ. გიორგის გვიანი შუა საუკ. სოფ. წირქოლი 03.10.07  
2336 ეკლესია სამრეკლოთი განვით. შუა საუკ. სოფ. წირქოლი 03.10.07  
2337 ჭილაშვილების ციხე‐დარბაზის 

კომლექსი
XVII_XIX სს. ქ.დუშეთი, მილახვრიანთ კარი 03.10.07  ეროვნული

2338 საცხოვრებელი სახლი XVIII_XIX სს. ქ. დუშეთი, შამანაურისა და ც. დადიანის ქუჩების 
კვეთაზე

03.10.07  

2339 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. დუშეთი, ობსერვატორიის ქ. №2 03.10.07  
2340 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. I ნახ. ქ. დუშეთი, ი. ჭავჭავაძის ქ.№4 03.10.07  
2341 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. დუშეთი, მ. კოსტავას ქ.№58 03.10.07  
2342 წმ. გიორგის ეკლესიის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. ავენისი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი ღვთისმშობლის ეკლესია 1689 წ. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი ღვთაების ეკლესია  XVI_XVII სს. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი დარბაზული ეკლესია 

”მკურნალი” 
XVI‐XVII სს. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული

2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი ქვედა ციხე XVI ს. II ნახ. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი ზედა ციხე XVIII ს. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი გალავანი XVI_XVII სს. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი სამრეკლო სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი ”ხევსურული კოშკი” XVIIს. II ნახ სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი კოშკები XIV_XV სს. სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2343 ანანურის ციხე, ანსამბლი სხვა ნაგებობანი სოფ. ანანური 03.10.07  ეროვნული
2344 ანდრიაანთ სახლი XIXს. I ნახ. სოფ. ანანური 03.10.07  
2345 ბებრისციხე შუა საუკუნეები სოფ. ანანური, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2346 კვირიკეს მონასტერი, 

კომპლექსი
სამეკლესიანი ბაზილიკა სოფ. ანანური, სამხ‐დას‐ით 5კმ., მთის წვერზე 03.10.07  

2346 კვირიკეს მონასტერი, 
კომპლექსი

სამლოცველო IX_X სს. სოფ. ანანური, სამხ‐დას‐ით 5კმ., მთის წვერზე 03.10.07  

2346 კვირიკეს მონასტერი, 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. ანანური, სამხ‐დას‐ით 5კმ., მთის წვერზე 03.10.07  

2346 კვირიკეს მონასტერი, 
კომპლექსი

ორსართულიანი ნაგებობა სოფ. ანანური, სამხ‐დას‐ით 5კმ., მთის წვერზე 03.10.07  

2347 ნამგალაურების სახლი XIX ს. II ნახ. სოფ. ანანური 03.10.07  
2348 ღვთისმშობლის ეკლესია 1850 წ. სოფ. ანანური 03.10.07  
2349 თეთრაანთ კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არანისი 03.10.07  
2350 ნადირაანთ საცხოვრებელი 

კომპლექსი
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არახვეთი, სამხ‐დასავლ‐ით 03.10.07  

2351 ზვიადაურის კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. არბაჩხანი 03.10.07  



2352 პ. გოგოჭურის საცხოვრებელი 
სახლი

XIX ს. II ნახ. სოფ. ატაბე 03.10.07  

2353 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია 
და მცირე ეკლესია

განვით და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ახატანი 03.10.07  ეროვნული

2354 ხარათ ციხე, კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ახიელი 03.10.07  
2355 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაზალეთი 03.10.07  
2356 თინიბეგაურთ კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბაცალიგო 03.10.07  
2357 ყველაწმინდის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ბედონი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2358 მთავარმოწამის ეკლესიის 

კომპლექსი
1908 წ. სოფ. ბეგოთკარი 03.10.07  

2359 ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბეგოთკარი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2360 ღვთისმშობლის ეკლესია  1717წ. –XVI ს. 1912წ. გადაკეთ. სოფ.  ბოდორნა 03.10.07  

2361 მერეს ციხე განვით და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბუჩაანი, ჩრდ‐ით 03.10.07  

2362 მზეწვერის წმ. გიორგის ეკლესია, 
კომპლექსი

IX_X სს. სოფ. ბუჩაანი, სამხრ‐ით 03.10.07  ეროვნული

2363 მთავართას კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ბუჩაანი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2364 სიმაგრეულის ციხე შუა საუკუნეები სოფ. გომეწარი 03.10.07  
2365 კვირაცხოვლის ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. გრიგოლაანთკარი 03.10.07  
2366 მინდია ჭინჭარაულის 

საცხოვრებელი სახლი
XIX ს. სოფ. გუდანი 03.10.07  

2367 ღვთისმშობლის ეკლესია X ს. სოფ. გუდრუხი 03.10.07  
2368 დავათის ღვთისმშობლის 

ეკლესიის კომპლექსი
ორნავიანი ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2368 დავათის ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

მცირე ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2368 დავათის ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

კოშკი VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2368 დავათის ღვთისმშობლის 
ეკლესიის კომპლექსი

ეგვტერი VIII_IX სს. სოფ. დავათი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2369 ციხის მთავარმოწამის კომპლექსი განვით. და გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. დავითურნი, მდ. ხანდოსხევის მიდამოები 03.10.07  

2370 მინდია არაბულის საცხოვრებელი 
სახლი

XX ს. დასაწყისი სოფ. დათვისი 03.10.07  

2371 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ვარსიმაანი 03.10.07  
2372 კოშკი ადრ. შუა საუკუნ. სოფ. ზაქათკარი 03.10.07  
2373 სასახლის კომპლექსი სასახლე XVI ს. სოფ. ზემო კოდისწყარო, ნასოფლარი 03.10.07  ეროვნული
2373 სასახლის კომპლექსი კოშკი სოფ. ზემო კოდისწყარო, ნასოფლარი 03.10.07  ეროვნული
2373 სასახლის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია სოფ. ზემო კოდისწყარო, ნასოფლარი 03.10.07  ეროვნული
2374 ნაზღათ ციხე (მლეთის ციხე) XVII ს. II ნახ. სოფ. ზემო მლეთა 03.10.07  
2375 აჩაქველის ციხის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ხორხი 03.10.07  
2376 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
X ს. სოფ. ზემო ხორხი, მდ. ხორხულის შუა წელზე 03.10.07  

2377 სამების ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ზენუბანი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2378 წმ. გიორგის ეკლესიის 

კომპლექსი
წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IXსს. გადაკეთ. სოფ. თვალივი, გორმაღალას მთის დასავლ. კალთაზე 03.10.07  



2378 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

მცირე ეკლესია XVIს. სოფ. თვალივი, გორმაღალას მთის დასავლ. კალთაზე 03.10.07  

2378 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

კოშკი სოფ. თვალივი, გორმაღალას მთის დასავლ. კალთაზე 03.10.07  

2378 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. თვალივი, გორმაღალას მთის დასავლ. კალთაზე 03.10.07  

2378 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

საცხოვრებელი ნაგებობა სოფ. თვალივი, გორმაღალას მთის დასავლ. კალთაზე 03.10.07  

2379 კვირაცხოვლის ეკლესიის 
კომპლექსი

XVII ს. სოფ. ილტოზა, სასაფლაოზე 03.10.07  

2380 ირიაულების კოშკი IX_X სს. სოფ. იუხო, ჩრდ‐აღმ. ფერდ‐ზე 03.10.07  
2381 ეკლესია 1899 წ. სოფ. კაიშაურნი 03.10.07  
2382 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კაიშაურნი 03.10.07  
2383 კუდოს წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. კანატია, კუდოს მთაზე 03.10.07  
2384 კისტანი, ციხე‐სოფელი შუა საუკუნეები სოფ. კისტანი, მდ. არღუნის ხეობა 03.10.07  
2385 აბულეთაურთ ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კისტანი, სამხ‐ით 03.10.07  
2386 ავდილაანთ ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კისტანი, სამხ‐ით 03.10.07  
2387 კოშკი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ლაკათხევი 03.10.07  
2388 ბაღიაანთკარის ეკლესია VI ს. სოფ. ლაფანაანთკარი, სამხ‐ით 03.10.07  
2389 კავთის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ლაფანაანთკარი, დას‐ით 03.10.07  
2390 სალაღოსწვერის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. მაქართა, ნასოფლ. კართანის ტერიტორიაზე 03.10.07  
2391 წმ. გიორგის ეკლესია, ხარანაულთ 

ეკლესია
XIX ს. I ნახ. სოფ. მაქართა 03.10.07  

2392 წმ. გიორგის ეკლესიის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. მუგუდა, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  

2393 მუცო, ციხე‐სოფელი შუა საუკუნეები სოფ. მუცო, მდ. არდოტის ხეობა 03.10.07  ეროვნული
2394 თორღვაის კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მუცო, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
2395 თორღვაის ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მუცო, ბროლისკალოს აღმოსავლეთით 03.10.07  
2396 ბროლისკალოს წმ. გიორგის ხატი  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მუცო, ბროლისკალო 03.10.07  

2397 ჩოლოყაანთ კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მუცო 03.10.07  
2398 მთავარანგელოზთა 

ეკლესიის კომპლექსი
გუმბათოვანი ეკლესია 1668 წ. სოფ. მჭადიჯვარი 03.10.07  ეროვნული

2398 მთავარანგელოზთა 
ეკლესიის კომპლექსი

ციხე‐გალავანი 1746 წ. სოფ. მჭადიჯვარი 03.10.07  ეროვნული

2398 მთავარანგელოზთა 
ეკლესიის კომპლექსი

სამრეკლო XIXს. სოფ. მჭადიჯვარი 03.10.07  ეროვნული

2399 ცეცხლისჯვრის კომლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ნადიბანი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

2399 ცეცხლისჯვრის კომლექსი დარბაზული ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ნადიბანი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  

2400 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნაღვარევი 03.10.07  
2401 ბზიანის კომპლექსი წმ. გიორგის ეკლესია VII_VIII სს. სოფ. ნეძიხი 03.10.07  ეროვნული
2401 ბზიანის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია X ს. სოფ. ნეძიხი 03.10.07  ეროვნული
2401 ბზიანის კომპლექსი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ნეძიხი 03.10.07  ეროვნული
2401 ბზიანის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ნეძიხი 03.10.07  ეროვნული
2402 წმ. გიორგიას ეკლესია IX_X სს. სოფ. ნოჯა, სამხ. 03.10.07  
2403 გ. ერისთავის სასახლე XIX ს. დასაწყისი სოფ. ოძისი, სამხ‐აღმ‐ით 03.10.07  



2404 რ. ერისთავის სასახლე XIX ს. I ნახ. სოფ. ოძისი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
2405 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ოძისი 03.10.07  

2406 წმ. მარინეს ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ოძისი, ჩრდ‐ით 03.10.07  
2407 დედაციხე XI_XIV სს. დაბა ჟინვალი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2408 ხერთვისის კომპლექსი განვით. შუა საუკუნ. დაბა ჟინვალი,მდ. არაგვის მარჯ, ნაპირზე  03.10.07  
2409 ყელის ციხე, თამარის ციხე XII_XIII სს, გადაკეთ. გვიანი 

შუა საუკუნ.
დაბა ჟინვალი, ჩრდ‐ით 03.10.07  

2410 ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. საკრამულო 03.10.07  
2411 კოშკი XVIII ს. II ნახ. სოფ. საშაბურო 03.10.07  
2412 წმ. მარინეს ეკლესია XVI_XVIII სს. სოფ. სეფე 03.10.07  
2413 სვიანაძეების საცხოვრებელი 

კომპლექსი
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სვიანა‐როსტიანი 03.10.07  

2414 კვირაცხოვლის ეკლესია და 
სამრეკლო

გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სიჯანიანი 03.10.07  

2415 სამების ეკლესიის კომპლექსი IX_X სს., შუა საუკუნეები სოფ. სოდევე, ქედზე 03.10.07  
2416 ეკლესიის კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სონდა 03.10.07  
2417 საყვირალის წმ. გიორგის 

ეკლესიის კომპლექსი
წმ. გიორგის ეკლესია სოფ. სწროფავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

2417 საყვირალის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. სწროფავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

2417 საყვირალის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

ეგვტერი შუა საუკუნეები სოფ. სწროფავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

2417 საყვირალის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი სოფ. სწროფავი, ჩრდილოეთით 03.10.07  

2418 წმ. გიორგის ეკლესიის კომპლექსი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ტონჩა, მიდამოები 03.10.07  

2419 ღვთისმშობლის ეკლესია XIII ს. I ნახ. სოფ. ფუძნარი, მდ. ბოდავისხევის თავზე 03.10.07  
2420 ლომისის წმ. გიორგის ეკლესიის 

კომპლექსი
IX_X სს. სოფ. ქვემო მლეთა 03.10.07  

2421 წმ. გიორგის ეკლესია და კოშკი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ქვითკირისწყარო 03.10.07  
2422 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
ღვთისმშობლის დარბაზული 
ეკლესია

X_XI სს. სოფ. ქოროღო 03.10.07  ეროვნული

2422 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

ზურგიანი კოშკი Xს. სოფ. ქოროღო 03.10.07  ეროვნული

2422 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

სამლოცველო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქოროღო 03.10.07  ეროვნული

2423 მიდელაურების ციხე, კოშკი X_XI სს. სოფ. ქოროღო 03.10.07  
2424 ანატორი ანატორი XI_XVსს. სოფ. შატილის მიდამოები. მდ. არღუნისა და 

მუცოსწყლის შესართავთან 
03.10.07  

2424 ანატორი სამაროვანი სოფ. შატილის მიდამოები. მდ. არღუნისა და 
მუცოსწყლის შესართავთან 

03.10.07  

2424 ანატორი აკლდამა სოფ. შატილის მიდამოები. მდ. არღუნისა და 
მუცოსწყლის შესართავთან 

03.10.07  

2424 ანატორი მარიამწმინდის ეკლესია IX_X სს. სოფ. შატილის მიდამოები. მდ. არღუნისა და 
მუცოსწყლის შესართავთან 

03.10.07  

2425 ქაჩუს ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შატილი, მიდამოები   03.10.07  
2426 გუროს კოშკი XVII_XVIII სოფ. შატილი, ნასოფლარი გუროს ტერიტორია 03.10.07  



2427 მთავარანგელოზის ჯვარი დარბაზი სოფ. შატილი, მიდამოები   03.10.07  

2427 მთავარანგელოზის ჯვარი დარბაზის კარი სოფ. შატილი, მიდამოები   03.10.07  

2427 მთავარანგელოზის ჯვარი საზარე სოფ. შატილი, მიდამოები   03.10.07  

2428 ვაჟა‐ფშაველას სახლ‐მუზეუმი 1831‐1890 წწ. სოფ. ჩარგალი 03.10.07  ეროვნული
2429 კლდის კოშკები XVIII სს. სოფ. ჩინთი 03.10.07  ეროვნული
2430 ეკლესია და კოშკი XVIII_XIXს. სოფ. ციხისუბანი 03.10.07  
2431 ესოჯეს წმ. გიორგის ეკლესიის 

კომპლექსი
განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ციხისძირი 03.10.07  

2432 ციხე განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ციხისძირი, სამხ‐დას‐ით,მთაზე 03.10.07  
2433 თავლაღის ეკლესიის კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წითელი კლდე, გვიანი შუა საუკუნეები. 03.10.07  

2434 აძივნის ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. წინამხარი, მიდამოები 03.10.07  
2435 მთავარანგელოზთა ეკლესია და 

კოშკი
IX_X სს. სოფ. წინამხარი, მიდამოები 03.10.07  

2436 წმ. გიორგის ეკლესია და კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. წინკობანი, ჩრდ‐ით. 03.10.07  
2437 ზაქაიძეების ციხე, კოშკი XVII ს. სოფ. წკერე 03.10.07  
2438 ნარაიძეების ციხე, კოშკი XVII ს. სოფ. წკერე 03.10.07  
2439 ბაურაყის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ჭალისოფელი, დასავლეთით 03.10.07  
2440 წმ. გიორგის ეკლესია IX_X ს. სოფ. ჭიკანი 03.10.07  
2441 მაცხოვრის ეკლესია XIX ს. სოფ. ჭილურტი 03.10.07  
2442 ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხახაბო 03.10.07  
2443 ფერაულთ ციხე გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ხახმატი 03.10.07  
2444 კოშკი XVI_XVII სს. სოფ. ჯაღმიანი 03.10.07  
2445 შარაოს ემ. გიორგის ეკლესიის 

კომპლექსი
შუა საუკუნეები სოფ. ჯუღისი 03.10.07  

2446 ბაზილიკური ეკლესია და 
კამაროვანი აკლდამა 

VIII‐IX სს. დაბა სიონი, მიდამოები 03.10.07  

2447 ჟალეთის ბაზილიკა IX_X სს. დაბა სიონი, ნასოფლარ საყარაულოსთან 03.10.07  
2448 ჟალეთის წმ. გიორგის 

ეკლესიის კომპლექსი
დარბაზული ეკლესია დაბა სიონი, ნასოფლარი ჭიოთაანთკარის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2448 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

კოშკი VIII_IX სს. დაბა სიონი, ნასოფლარი ჭიოთაანთკარის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2448 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

გალავანი XI_XIII სს. დაბა სიონი, ნასოფლარი ჭიოთაანთკარის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2448 ჟალეთის წმ. გიორგის 
ეკლესიის კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი განვით. შუასაუკ. დაბა სიონი, ნასოფლარი ჭიოთაანთკარის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2449 ჭიანჭველთგორის კვირიკეს 
საყდარი

VIII_IX სს. დაბა სიონი, აღმ‐ით 9‐10 კმ. 03.10.07  

2450 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ალაჭანი 03.10.07  

2450 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ალაჭანი 03.10.07  

2450 წმ. გიორგის ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ალაჭანი 03.10.07  

2451 ეკლესია XVIII ს. სოფ. ახალსოფელი, ჩრდილოეთით 03.10.07  



2452 ცხრაკარას სასახლის 
კომპლექსი

ცხრაკარას სასახლის კომპლექსი გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ბადაანი, მიდამოები 03.10.07  

2452 ცხრაკარას სასახლის 
კომპლექსი

დარბაზული ეკლესია გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ბადაანი, მიდამოები 03.10.07  

2452 ცხრაკარას სასახლის 
კომპლექსი

სასახლე გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ბადაანი, მიდამოები 03.10.07  

2452 ცხრაკარას სასახლის 
კომპლექსი

კოშკები გვ. შუასაუკუნეები სოფ. ბადაანი, მიდამოები 03.10.07  

2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე წმ. გიორგის ეკლესია X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე მცირე ეკლესია X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე სასახლე X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე ცილინდრული კოშკი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე კოშკი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე კარიბჭე X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2453 ბოჭორმის ციხესიმაგრე გალავანი X ს. სოფ. ბოჭორმა, გომბორის ქედზე 03.10.07  ეროვნული
2454 კვირიას ეკლესიის კომპლექსი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. დულუზაურები, სამხ. განაპირას 03.10.07  
2455 ეკლესია XVIII ს. სოფ. ზარიძეები 03.10.07  
2456 ეკლესია XIX ს. სოფ. ზემო არტანი 03.10.07  
2457 ეკლესია XIII_XIV ს. სოფ. ზემო არტანი, ნასოფლ. ყვარის ტერიტ. 03.10.07  
2458 მთავარანგელოზის ეკლესია XVIII ს. სოფ. ზემო არტანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2459 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კვერნაულა, ჩრდ‐ით 03.10.07  
2460 ეკლესია XVIII ს. სოფ. ლიშო 03.10.07  
2461 ეკლესია XIII_XIV სს. სოფ. მამადაანები 03.10.07  
2462 არჩილის მონასტერი, კომპლექსი VIII_XVIII სს. სოფ. ნადოკრა, სიონისგორა 03.10.07  ეროვნული

2463 ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ნადოკრა 03.10.07  
2464 ამაღლების ეკლესია და სამრეკლო გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ჟებოტა, ჩრდ‐ით სასაფლაოზე 03.10.07  

2465 მარიამწმინდის ეკლესიის 
კომპლექსი

განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ჟებოტა, ნასოფლარ გორაკზე 03.10.07  

2466 საღირაანთ დიდი ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ჟებოტა, ამაღლების გორაზე 03.10.07  
2467 საღირაანთ მცირე ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ჟებოტა, ამაღლების გორაზე 03.10.07  
2468  წმ. გიორგის ეკლესია და 

სამრეკლო
VIII_IX სს. სოფ. საყდრიონი  03.10.07  

2469 კოშკი ”იაღსარ” გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ტოლათსოფელი 03.10.07  
2470 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები, გადაკეთ. 

XXს. 60‐იანი წწ.
სოფ. ტოლათსოფელი 03.10.07  

2471 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები, სასაფლაოზე 03.10.07  
2472 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები, მიდამოები ”ხატის ტყე” 03.10.07  
2473 წმ. გიორგის ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები 03.10.07  
2474 ნიში ”ფუძის ანგელოზი” XIX ს. სოფ. ტუშურები 03.10.07  
2475 ნიში ”კვირაობა” შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები 03.10.07  
2476 ნიში ”კობალა” შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები 03.10.07  
2477 ”წმ. გიორგის” ნიში შუა საუკუნეები სოფ. ტუშურები, სამხ_დას‐ით, ტყეში 03.10.07  
2478 ”ამაღლების” კომპლექსი XII_XIII სს. სოფ. ქვემო ნაქალაქარი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
2479 კრიპტა შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ნაქალაქარი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
2480 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ნაქალაქარი 03.10.07  
2481 ”აღდგომის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ღულელები, სასაფლაოზე 03.10.07  
2482 ფშაველების ნიში ”ათენგობა” XX ს. სოფ. ღულელები 03.10.07  



2483 ხევსურების ნიში "ათენგობა" XX ს. სოფ. ღულელები 03.10.07  
2484 ნაეკლესიარი ”ადგილის დედა” შუა საუკუნეები სოფ. ღულელები, მიდამოები ტბასთან 03.10.07  
2485 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ღულელები, ადგილი ”ნაშალა” 03.10.07  
2486 ეკლესია ”ადგილის დედა” განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ყუდრო, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  

2487 ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ყუდრო, მთაზე 03.10.07  

2488 ალისის ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ჩაბანო, აღმ‐ით ტყეში 03.10.07  
2489 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩაბანო, მიდამოები სასაფლაოზე 03.10.07  
2490 ღვთისმშობლის ეკლესია  განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ჩეკურაანთგორი, ჩრდ‐ით 03.10.07  
2491 ნიში ”კვირაობა” XIX‐XX სს. სოფ. წიკვილიანთგორი, ჩრდ‐დას‐ით 03.10.07  
2492 ნაეკლესიარი, ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭიაურა 03.10.07  
2493 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭიაურა 03.10.07  
2494 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ჭურჭელაურები, მიდამოები 03.10.07  

2495 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭურჭელაურები, მიდამოები 03.10.07  
2496 ეკლესია ”ადგილის დედა” შუა საუკუნეები სოფ. ხადოელები 03.10.07  
2497 ეკლესია ”საყდარა” შუა საუკუნეები სოფ. ხევსურთსოფელი, ადგილი ”საყდარგორა” 03.10.07  
2498 ეკლესია ”ამაღლება” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხევსურთსოფელი, ადგილი ”მელიასხევი” 03.10.07  
2499 ნაეკლესიარი ”ღვთისმშობელი” შუა საუკუნეები სოფ. ხევსურთსოფელი, მიდამოები 03.10.07  
2500 ეკლესია ”სვეტიცხოველი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჯიჯეთი 03.10.07  
2501 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჯიჯეთი, მიდამოები ტყეში 03.10.07  
2502 ნიში ”კვირია” XX ს. სოფ. ჯიჯეთი, ნინოწმინდის ხატის გზაზე 03.10.07  
2503 კოშკის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. ჯიჯეთი 03.10.07  
2504 მოკვერაანთ სალოცავი შუა საუკუნეები,XX ს. სოფ. ჯიჯეთი, მიმამოები ”ნინოწმინდა” 03.10.07  
2505 ანტიოქიის ეკლესია, კარიბჭე და 

კოშკით
VII‐VIII სს.; XVI_XVIII სს. ქ. მცხეთა, არაგვისა და მტკვრის შესაყართან 03.10.07  ეროვნული

2506 სამთავროს კომპლექსი გუმბათიანი ტაძარი XI ს. 30‐იანი წწ. ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2506 სამთავროს კომპლექსი წმ. ნინოს ეკლესია ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2506 სამთავროს კომპლექსი სამრეკლო XV‐XVI სს. ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2506 სამთავროს კომპლექსი კოშკი XVIII ს. ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2506 სამთავროს კომპლექსი გალავანი XIX ს. ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2506 სამთავროს კომპლექსი სხვა ნაგებობანი ქ. მცხეთა 03.10.07  ეროვნული
2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი ტაძარი 1010‐1029 წწ.  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი მელქისედეკ კათალიკოსის 
სასახლე

XI ს.  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი კარიბჭე 1029 წ.  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი ანტონ II კათალიკოსის სასახლე XVIII ს.  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი გალავანი 1787 წ.  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2507 სვეტიცხოვლის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები  ქ. მცხეთა  03.10.07  ეროვნული

2508 არმაზის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

დარბაზული ეკლესია ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  

2508 არმაზის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

სამრეკლო XVI_XVII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  



2508 არმაზის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

კარიბჭე ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  

2508 არმაზის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

საძვალე 1150‐78 წწ ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  

2509 არმაზის ციხე XIII_XV სს. ქ. მცხეთა, არმაზისხევის სათავესთან 03.10.07  ეროვნული
2510 ბებრისციხე ადრ. ფეოდ. ხანა ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2511 გეთსამანიის ეკლესია ადრ. ფეოდ. ხანა ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  
2512 ღვთისმშობლის ეკლესია, 

ახალქალაქური
XI_XII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  

2513 კალოუბნის წმ. გიორგის ეკლესია X_XII ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  

2514 მცხეთის ჯვარი ჯვრის დიდი ტაძარი 586‐604 წწ. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2514 მცხეთის ჯვარი ჯვრის მცირე ეკლესია VI ს. II ნახ. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2514 მცხეთის ჯვარი გალავანი XVI_XVII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2514 მცხეთის ჯვარი სხვა ნაგებობანი ქ. მცხეთა, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი მღვიმე ეკლესია XI ს. გადაკეთ. XIXს. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია VI ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული

2515 შიომღვიმის კომპლექსი სამწირვლო შუა საუკუნეები ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი კარიბჭე ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი სამრეკლო 1733 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი ეგვტერი 1433 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი შიოს სასაფლაო‐ეკლესია ეკლესია XI ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი 1678წ. განახლ.1733 წ. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული

2515 შიომღვიმის კომპლექსი სატრაპეზო VII‐XVII სს. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2515 შიომღვიმის კომპლექსი ჯვრის ამაღლების ეკლესია XII ს. ქ. მცხეთა, მიდამოები დასავლეთით 9‐10 კმ 03.10.07  ეროვნული
2516 წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 

ეკლესია
IX_X სს. სოფ. გლდანი, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  

2517 წმ. გიორგის ეკლესია X_XI ს. სოფ. დიღომი, მიდამოები 03.10.07  
2518 მაჩხანის  ეკლესია  VIII_IX ს. სოფ. დიღომი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2519 ნაქულბაქევის წმ. გიორგის 

ეკლესია
ადრ. ფეოდ. ხანა დიღმის ყოფ. საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე 03.10.07  

2520 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

წმ გიორგის ეკლესია XVII_XVIII სს. სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

2520 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

ღვთისმშობლის ეკლესია სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

2520 თხინვალის სასახლე და 
ეკლესიები

სასახლე სოფ. თხინვალი, ლისის ტბის მიდამოებში 03.10.07  ეროვნული

2521 მუხრანბატონის სასახლე XIXს. II ნახ. სოფ. მუხრანი 03.10.07  ეროვნული
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი ციტადელი XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი კარის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი მარანი XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი გალავანი XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი გრ. განმანათლებლის ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი დარბაზული ეკლესია XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2522 ქსნის ციხე‐გალავანი კარიბჭეები XVIII_XIX სს. სოფ. მუხრანი, ქსნის, შიოსუბანში 03.10.07  
2523 ზედაზნის კომპლექსი ნათლისმცემლის ეკლესია VIII ს. სოფ. საგურამო, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2523 ზედაზნის კომპლექსი ციხე‐გალავანი სოფ. საგურამო, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული



2523 ზედაზნის კომპლექსი სენაკები XVII ს. სოფ. საგურამო, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2523 ზედაზნის კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. საგურამო, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2524 ღვთისმშობლის  ეკლესია განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. სასხორი, მიდამოები 03.10.07  
2525 მთავარანგელოზის ეკლესია  1704 წ.  სოფ. სასხორი, მიდამოები 03.10.07  
2526 წმ. გიორგის ეკლესია გვ. ფეოდ. ხანა სოფ. სასხორი, მიდამოები 03.10.07  
2527 კვირაცხოვლის ეკლესია 1669 წ. სოფ. სხალტბა, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2528 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XVI‐XVII სს. სოფ.    ქვემო ნიჩბისი 03.10.07  
2529 თელოვანის ”ჯვარპატიოსანის” 

ეკლესია
VIII‐IX სს. სოფ. ქსოვრისი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2530 ქსნის ციხე 1511‐14 წწ. სოფ. ციხისძირის მიდამოები, სარკინეთის მთა 03.10.07  ეროვნული
2531 ეკლესია ღვთისმშობლისა შუა საუკუნეები სოფ. ძეგვი 03.10.07  
2532 სამების ეკლესია  XI ს. სოფ. წეროვანი 03.10.07  ეროვნული
2533 ღვთისმშობლის ტაძრის 

კომპლექსი
ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. წეროვანი 03.10.07  

2533 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

გუმბათიანი ტაძარი განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. წეროვანი 03.10.07  

2533 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

გალავანი განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. წეროვანი 03.10.07  

2533 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი განვით. ფეოდ. ხანა სოფ. წეროვანი 03.10.07  

2534 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი 

1809‐14წწ. დაბა ყაზბეგი 03.10.07  

2535 კოშკების კომპლექსი XVII_XVIII სს. სოფ. აბანო 03.10.07  
2536 ეკლესია IX_X სს. სოფ. ახალციხე 03.10.07  
2537 საცხოვრებელი კომპლექსი XVII_XVIII სს. სოფ. ბურმასიგი 03.10.07  
2538 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. გაიბოტენი 03.10.07  
2539 წმ. გიორგის ეკლესია IX_X სს. სოფ. გარბანი 03.10.07  ეროვნული
2540 გერგეტის სამების ეკლესიის 

კომპლექსი
ტაძარი სამებისა XIV ს. 30‐იანი წწ. სოფ. გერგეტი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2540 გერგეტის სამების ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო XIV ს. II ნახ სოფ. გერგეტი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2541 ბეთლემის კომპლექსი განვით. შუასაუკ, მყინვარწვერის ფერდობზე 03.10.07  ეროვნული
2542 კოშკი XVI_XVII სს. სოფ. გერგეტი, სამხ‐დას‐ით 03.10.07  
2543 დარიალის ციხე ანტ. და ადრინდ. 

შუასაუკუნეები
სოფ. გველეთი, დარიალის ხეობა 03.10.07  

2544 საცხოვრებელი კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. დესი, ჩრდ‐აღმ‐ით 03.10.07  
2545 ზაკაგორის კოშკების კომპლექსი 

გალავნით
XVII სს. ნასოფლარი ზაკაგორი, მდ. თრუსოს ხეობა,  03.10.07  ეროვნული

2546 კოშკების კომპლექსი XVII ს. სოფ. ზემო ოქროყანა 03.10.07  
2547 საცხოვრებელი კომპლექსი XIX ს. სოფ. ზემო ოქროყანა 03.10.07  
2548 კოშკები XVII_XVIII სს. სოფ. კართსოფელი 03.10.07  
2549 მთავარანგელოზთა ეკლესია X ს. სოფ. კართსოფელი, მდ. თერგისა და სუათის 

შესაყართან
03.10.07  

2550 კოშკები XVII_XVIII სს. სოფ. კეტრისი 03.10.07  
2551 კობის გიორგიწმინდის 

კომპლექსი
დარბაზული ეკლესია გვ. შუა საუკუნეები სოფ. კობი, მიდამოები 03.10.07  

2551 კობის გიორგიწმინდის 
კომპლექსი

კოშკები გვ. შუა საუკუნეები სოფ. კობი, მიდამოები 03.10.07  



2551 კობის გიორგიწმინდის 
კომპლექსი

სამრეკლო გვ. შუა საუკუნეები სოფ. კობი, მიდამოები 03.10.07  

2551 კობის გიორგიწმინდის 
კომპლექსი

გალავანი გვ. შუა საუკუნეები სოფ. კობი, მიდამოები 03.10.07  

2552 წმ. მარიამის ეკლესია X_XI ს. სოფ. მნა, ძვ.სასაფლაოზე 03.10.07  
2553 ხევის სიონის ეკლესიის 

კომპლექსი
ეკლესია IX_X სს. სოფ. სიონი 03.10.07  ეროვნული

2553 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი სოფ. სიონი 03.10.07  ეროვნული

2553 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

კოშკი სოფ. სიონი 03.10.07  ეროვნული

2553 ხევის სიონის ეკლესიის 
კომპლექსი

საცხ. სახლები XVIII_XIXსს სოფ. სიონი 03.10.07  ეროვნული

2554 ღუდუშაურის ციხე XVI_XVII სს. სოფ. სნო 03.10.07  ეროვნული
2555 დარყის წმ. გიორგის კომპლექსი  გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. სნო, მთის წვერზე 03.10.07  

2556 სამების ქვემო ეკლესია X_XI სს. სოფ. სუათისი 03.10.07  
2557 ციხე‐სახლი XVII_XVIII სს. სოფ. ტეფი 03.10.07  
2558 მამაწმინდის ეკლესია განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ტყარშეთი 03.10.07  
2559 წმ. გიორგის ეკლესია VIII_IX სს. სოფ. ტყარშეთი 03.10.07  
2560 კოშკი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. უხათი, ჩრდ‐ით 03.10.07  
2561 სამქანაშვილების კოშკი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ფანშეტი, ძვ. უბანში 03.10.07  
2562 გამოქვაბულების კომპლექსი 

”ცოდვილთ ქოხები”
განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ფანშეტი, აჭკალნის მთის სამხ. კალთაზე 03.10.07  

2563 ჩონიაშვილების ციხე‐სახლი XVII ს. სოფ. ფანშეტი, მთის ფერდობზე 03.10.07  
2564 ეკლესია IX_X სს. სოფ. ფხელშე, ძვ. სასაფლაოზე 03.10.07  
2565 ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ქვემო ოქროყანა 03.10.07  
2566 კოშკურა სახლი XVIII ს. სოფ. ყანობი 03.10.07  
2567 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. შევარდენი 03.10.07  
2568 კოშკი XVI ს. სოფ. ხურთისი 03.10.07  
2569 ციხე‐სახლი XVIII ს. სოფ. ხურთისი 03.10.07  
2570 კოშკი გვიანი შუა საუკ. ქ. ამბროლაური, ბიბლიოთეკის ეზო 03.10.07  
2571 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. ბეთლევი 03.10.07  
2572 ეკლესია ღვთისმშობლისა XVI ს. სოფ. ბუგეული 03.10.07  ეროვნული
2573 ეკლესია წმ. გიორგის XIX ს. სოფ. გენდუში. სასაფლაო 03.10.07  
2574 ეკლესია წმ. ბარბარესი X‐XI სს. სოფ. გორისუბანი, სასაფლაოზე  03.10.07  
2575 ეკლესია სამების XV ს. სოფ. ველევი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2576 ლეკნარის წმ. გიორგის ეკლესია X_XI სს. სოფ. ზედა შავრა, მიდამოები  03.10.07  
2577 დადიანის ციხე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ჭყვიში, მიდამოები სოფლის თავში 03.10.07  
2578 ეკლესია მთავარანგელოზისა XII ს. სოფ. ზედა ჭყვიში, მიდამოები ლაბეჭინა 03.10.07  
2579 ეკლესია მთავარანგელოზისა X‐XI სს. სოფ. ზემო კრიხი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2580 კოშკი "მალის ციხე" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ზემო ჟოშხა, მიდამოები 03.10.07  
2581 კომპლექსი ეკლესია წმ. ილიასი შუა საუკუნეები სოფ. კლდისუბანი 03.10.07  
2581 კომპლექსი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კლდისუბანი 03.10.07  
2581 კომპლექსი კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კლდისუბანი 03.10.07  
2582 ეკლესია ღვთისმშობლისა IX‐X სს. სოფ. კლდისუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2583 იაშვილის კოშკი  გვიანი შუა საუკ. სოფ. კლდისუბანი, მთაზე 03.10.07  
2584 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კლდისუბანი, მთაზე 03.10.07  
2585 ეკლესია ერთნავიანი შუა საუკუნეები სოფ. მუხლი 03.10.07  



2586 ეკლესია ღვთისმშობლისა IX‐X სს. სოფ. მუხლი, მიდამოები 03.10.07  
2587 ტაძარი ნიკორწმინდა ტაძარი გუმბათიანი XI ს. სოფ. ნიკორწმინდა 03.10.07  ეროვნული
2587 ტაძარი ნიკორწმინდა სამრეკლო XIX ს. სოფ. ნიკორწმინდა 03.10.07  ეროვნული
2588 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. პატარა ონი, მიდამოები 03.10.07  
2589 ეკლესია წმ. ნინოსი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა ონი, მიდამოები 03.10.07  
2590 ეკლესია "რაკეთის წმ. 

ნიკოლოზისა"
XI ს. დამდეგი სოფ. პატარა ონი 03.10.07  ეროვნული

2591 ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკ. სოფ. პატარა ონი, მიდამოები 03.10.07  
2592 ეკლესია "ციხის წმ. გიორგი" განვით. შუა საუკ. სოფ. სადმელი, მიდამოები 03.10.07  
2593 ეკლესია მთავარანგელოზის X‐XI სს. სოფ. ტბეთი, მიდამოები 03.10.07  
2594 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. უყეში, მიდამოები 03.10.07  
2595 ეკლესია "სული წმიდის მოფენა" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ფუტიეთი, მიდამოები 03.10.07  

2596 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. ქედისუბანი, მიდამოები  03.10.07  
2597 წულუკიძის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ქედისუბანი, მიდამოები 03.10.07  
2598 ეკლესია მთავარანგელოზის შუა საუკუნეები სოფ. ქედისუბანი 03.10.07  
2599 ეკლესია წმ. გიორგის შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ღვარდია, ძველ სასაფლაოზე 03.10.07  
2600 ეკლესია ჯვარცმის XIV‐XVI სს. სოფ. ქვემო ჟოშხა, სასაფლაო 03.10.07  
2601 "კვარას ციხე" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. შუა სხვავა, მიდამოები "კვარა" 03.10.07  
2602 მონასტერი უდაბნო ეკლესია ღვთისმშობლისა XIII_XIX სს. სოფ. ხონჭიორი, მიდამოები 03.10.07  
2602 მონასტერი უდაბნო სხვა ნაგებობანი XIII_XIX სს. სოფ. ხონჭიორი, მიდამოები 03.10.07  
2603 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ღვიარა, მაღალ მთაზე  03.10.07  
2604 ეკლესია ჯვარცმის VIII‐IX სს. სოფ. ღვიარა  03.10.07  
2605 ეკლესია ღვთისმშობლისა XVIII ს. სოფ. წესი, მიდამოები 03.10.07  
2606 "მინდა ციხე" განვით. შუა საუკ. სოფ. წესი, მიდამოები ბარაკონი 03.10.07  
2607 ეკლესია წმ. გიორგის XII ს. სოფ. წესი, მიდამოები, ველიეთი 03.10.07  
2608 ეკლესია ძელიცხოვლის ადრეული შუა საუკ. სოფ.  წკადისი, მიდამოები 03.10.07  
2609 ციხის ნანგრევი განვით. შუა საუკ. სოფ. ხვანჭკარა, მიდამოები 03.10.07  
2610 ეკლესია ერთნავიანი XI ს. სოფ. ხიმში 03.10.07  ეროვნული
2611 ლანდიას ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხიმში, მიდამოები 03.10.07  
2612 ძველი საბაჟოს კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხიმში, მდ. რიონის მარცხენა ნაპირი 03.10.07  
2613 ჭელიშის "უდაბნოს" მონასტერი ადრეული შუა საუკ. სოფ. ხონჭიორი  03.10.07  

2614 წულუკიძის ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხოტევი, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
2615 ეკლესია "მაცხოვარი "მაცხვარა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ბავარი 3 კმ.  ჩრდილო‐დასავლეთით 03.10.07  

2616 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ბულეში 03.10.07  
2617 სახლი გარდაფხაძეებისა კოშკი სოფ. თეკალი  03.10.07  
2617 სახლი გარდაფხაძეებისა საცხოვრებელი სახლი სოფ. თეკალი  03.10.07  
2618 ეკლესია ზაგალოთი XI‐XII სს. სოფ. თეკალი, მიდამოები 03.10.07  
2619 ციხე ადრ. შუა საუკ. დაბა ლენტეხი 03.10.07  
2620 "ჩარკვიანების კოშკი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ლეუშერი 03.10.07  
2621 ლარაში. დადიანის ციხე‐

დარბაზი
ლარაში. დადიანის ციხე‐დარბაზი სოფ. ლექსურა 03.10.07  

2621 ლარაში. დადიანის ციხე‐
დარბაზი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლექსურა 03.10.07  

2621 ლარაში. დადიანის ციხე‐
დარბაზი

ციხე‐დარბაზი შუა საუკუნეები სოფ. ლექსურა 03.10.07  



2621 ლარაში. დადიანის ციხე‐
დარბაზი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ლექსურა 03.10.07  

2622 ეკლესია წმ. გიორგის ("ჯგრაგი") განვით. შუა საუკ. სოფ. ლუჯი, სასაფლაოზე  03.10.07  

2623 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. მამი 03.10.07  
2624 მაცხოვრის ტაძარი ("მაცხვარა) X‐XI სს. სოფ. მამი, სასაფლაოზე, სოფ. დასავლეთ განაპირას 03.10.07  ეროვნული
2625 ეკლესია წმ. გიორგის ("ჯგრაგ") განვით. შუა საუკ. სოფ. მარგვიში, სასაფლაოზე 03.10.07  
2626 კომპლექსი მაჩუბები გვიანი შუა საუკ. სოფ. მახაში 03.10.07  
2627 კოკში "მოროლდირად" გვიანი შუა საუკ. სოფ. მახაში 1 კმ. დასავლეთით 03.10.07  
2628 "ონიანების კოშკი" გვიანი შუა საუკ. სოფ.  მებეცი 03.10.07  
2629 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. მელე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2630 "ონიანების კოშკი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. მელე 03.10.07  
2631 ტაძარი მთავარანგელოზის 

(თარიგზელი")
განვით. შუა საუკ. სოფ. მუწდი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2632 ტაძარი მთავარანგელოზის 
(თარიგზელი")

გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნაცული, სასაფლაოზე  03.10.07  

2633 ტაძარი მთავარანგელოზის 
(თარიგზელი")

განვით. შუა საუკ. სოფ. სასაში "ქვიშის" მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2634 ეკლესია წმ. გიორგის (ჯგრაგ) განვით. შუა საუკ. სოფ. საყდარი 03.10.07  ეროვნული
2635 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ტვიბი, 0,5 ჩრდილოეთით 03.10.07  
2636 ეკლესია მთავარანგელოზისა – 

(თარინგზელი) 
X‐XI სს. სოფ. ტვიბი, მიდ. 03.10.07  ეროვნული

2637 ეკლესია მთავარანგელოზის  
(თარინგზელი)

განვით. შუა საუკ. სოფ. ფაყი, მიდამოები სქალდის მთა 03.10.07  

2638 ეკლესია ღვთისმშობლის სოფ. ღობი, მდ. ცხენისწყლის ნაპირზე 03.10.07  
2639 ეკლესია "მაცხოვარი" (მაცხვარი) გვიანი შუა საუკ. სოფ. ღობი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2640 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. შტვილი 03.10.07  
2641 ეკლესია ღვთისმშობლის 

("ლამარია")
XIX ს. სოფ. ჩიხარეში, სასაფლაოზე 03.10.07  

2642 ეკლესია ღვთისმშობლის 
("ლამარია")

განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩიხარეში, დაბიშის უბანი 03.10.07  ეროვნული

2643 ეკლესია "მთავარანგელოზი" 
(თარინგზელი)

განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩუკული, სასაფლაოზე  03.10.07  ეროვნული

2644 ”სიანების კოშკი” განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩუკული ”ნაკიშერი” 03.10.07  
2645 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ჩუკული, 1 კმ. ჩრდილოეთით 03.10.07  
2646 ეკლესია მუჩპა XII‐XIII სს. სოფ. ჩუკული, მიდამოები 03.10.07  
2647 ეკლესია მთავარანგელოზისა – 

(თარინგზელი)
X‐XII სს. სოფ. ჩუკული, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2648 ეკლესია IX‐X სს. სოფ. ხერია, ლამზაგორა 03.10.07  
2649 წმ. გიორგის ეკლესია ჯგრაგი.  XI_XII სს. სოფ. ჟახუნდერი 03.10.07  ეროვნული
2650 სინაგოგა 1895 წ.  ქ. ონი, ბააზოვის ქ.94 03.10.07  ეროვნული
2651 ციხე გვიანი შუა საუკ. ქ.  ონი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2652 მთავარანგელოზის ნაეკლესიარი განვით. შუა საუკ. სოფ. ბოყვა 03.10.07  

2653 ეკლესია "ციხე" განვით. შუა საუკ. სოფ. გონა, სასაფლაოზე 03.10.07  
2654 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ., გვიან 

გადაკ.
სოფ. გონა, სასაფლაოზე 03.10.07  



2655 მთავარანგელოზის ეკლესია   განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ბარი 03.10.07  ეროვნული
2656 კოშკი I განვით. შუა საუკ. სოფ. ზუდალი, ადგილი ველთეთი 03.10.07  
2657 კოშკი II განვით. შუა საუკ. სოფ. ზუდალი, ადგილი ველთეთი 03.10.07  
2658 მიქელგაბრიელის ეკლესია IX‐X სს სოფ. კობეთი  03.10.07  
2659 ციხის ნანგრევი შუა საუკ. სოფ. ლაგვანთა, მთაზე  03.10.07  
2660 კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ლეთი  03.10.07  
2661 ნათლისმცემლის ეკლესია  განვით. შუა საუკ. სოფ. ნაკიეთი, მიდამოები 03.10.07  
2662 ეკლესია "დედაღვთისა" განვით. შუა საუკ. სოფ. სამთისი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2663 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. სევა, სასაფლაო 03.10.07  
2664 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. სომიწო, სასაფლაოზე 03.10.07  
2665 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. სორი 03.10.07  ეროვნული
2666 ეკლესია წმ. გიორგისა შუა საუკუნეები სოფ. სორი, მიდამოები 03.10.07  
2667 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. სორი, გოცირიძეების კარ‐მიდამო 03.10.07  
2668 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. სორი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2669 ეკლესია წმ. გიორგისა "უძრავი წმ. 

გიორგი"
განვით. შუა საუკუნეები სოფ. სხიერი 03.10.07  

2670 ეკლესია ღვთისმშობლის შუა საუკუნეები სოფ. უწერა, საკურორტო ზონა 03.10.07  
2671 ეკლესია X ს. სოფ. ქასაგინი  03.10.07  
2672 ეკლესია ღვთისმშობლის შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ბარი  03.10.07  
2673 მაცხოვრის ეკლესია  განვით. შუა საუკ. სოფ. ქვემო ბარი, ადგილი საბუკე 03.10.07  
2674 დუროიანი სახლი XVII ს სოფ. ღები 03.10.07  
2675 კოშკი "დედაღვთისა" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ღები, მთაზე 03.10.07  
2676 ეკლესია სამების განვით. შუა საუკ. სოფ. ღუნდა  03.10.07  
2677 ეკლესია სინაწმინდის X_XI სს. სოფ. შეუბანი, მიდამოები 03.10.07  
2678 ეკლესია ცხეთის წმ. გიორგის IX‐X სს. სოფ. შრომისუბანი, მიდამოები  03.10.07  
2679 შქმერის მთის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. შქმერი, მიდამოები  03.10.07  
2680 ციხის ნაშთი განვით. შუა საუკ. სოფ. წედისი 03.10.07  
2681 ეკლესია წმ. გიორგის გვ. შუა საუკ. სოფ. ხირხონისი, სასაფლაოზე  03.10.07  
2682 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. პირველი ონტოფო  03.10.07  
2683 ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. სეფიეთი 03.10.07  
2684 ეკლესია კადარი VI ს, გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სეფიეთი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

2685 ეკლესია XVI ს. სოფ. ტყვირი 03.10.07  
2686 მარტვილი. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი VII ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2686 მარტვილი. მონასტერი ეკლესია გუმბათიანი XI ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2686 მარტვილი. მონასტერი სვეტი XI ს. ქ. მარტვილი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2686 მარტვილი. მონასტერი სენაკები XI‐XII სს. ქ. მარტვილი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2686 მარტვილი. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ქ. მარტვილი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2687 აბედათის ციხის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. აბედათი 03.10.07  
2688 ოდა სახლი XIX‐XX სს. სოფ. აბედათი, ვ. გაგუას კარმიდამო 03.10.07  
2689 ოდა სახლი 1895 წ. სოფ. ბანძა, ო. გაბუნიას კარმიდამო 03.10.07  
2690 ოდა სახლი XIX‐XX სს. სოფ. ზემო ხუნწი, გ. ბერიას კარმიდამო 03.10.07  
2691 წმ. ნინოს ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ზემო ხუნწი 03.10.07  

2692 მაცხოვრის ეკლესია XIX ს. სოფ. თამაკონი 03.10.07  
2693 ”გოდობნის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. კურზუ, სასაფლაოზე 03.10.07  
2694 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. კურზუ 03.10.07  
2695 ოდა სახლი XIX ს. სოფ. კურზუ, ა. კალანდიას კარმიდამო 03.10.07  
2696 გ. ახალაიას კარმიდამო XX ს. სოფ.კურზუ 03.10.07  



2697 ”კვირიკეს” ეკლესია XIX ს. სოფ. ნახუნავო 03.10.07  
2698 სიგუების ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნახუნავო 03.10.07  
2699 ნ. და კ. ზარქუების კარმიდამოები XIX‐XX სს. სოფ. ნახუნავო 03.10.07  

2700 წმ. ბარბარეს ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ნაჯახავო 03.10.07  
2701 ნოღას ციხის II კოშკი XVI ს. სოფ. ნოღა 03.10.07  
2702 სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. ნოღა 03.10.07  
2703 თამაკონის ჯიხა შუა საუკუნეები სოფ. პატარა თამაკონი 03.10.07  
2704 ლეფერჩხელავეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. პატარა ინჩხური 03.10.07  
2705 ჯინანთკარის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. პატარა თამაკონი 03.10.07  
2706 მთავარანგელოზის ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. პირველი გურძემი 03.10.07  
2707 ციხის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. სალხინო 03.10.07  
2708 სალხინოს ბაღი სოფ. სალხინო 03.10.07  
2709 ბ. ჩახავას კარმიდამო XIX‐XX სს. სოფ. სერგიეთი 03.10.07  
2710 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ხუნწი 03.10.07  
2711 ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ქ. ზუგდიდი 03.10.07  
2712 ტაძარი გუმბათიანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კორცხელი, მიდამოები 03.10.07  
2713 ტაძარი გუმბათიანი შუა საუკუნეები სოფ. ცაიში 03.10.07  ეროვნული
2714 ეკლესია  განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ახუთი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2715 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია IX_X სს. სოფ. ახუთი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2716 კრიპტა შუა საუკუნეები სოფ. ახუთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2717 გოგოლტის ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ახუთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2718 კუხალაშვილების კარმიდამო XIX ს. II ნახ. სოფ. ახუთი 03.10.07  
2719 მ. ჯიქიას კარმიდამო და ოდა 

სახლი
1900 წ. სოფ. ახუთი 03.10.07  

2720 მისარიონის ჯიხა (ციხის 
ნანგრევი)

 შუა საუკუნეები სოფ. ახუთი 03.10.07  

2721 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ახუთი, ადგილი ნაბერაღუ 03.10.07  
2722 ნაეკლესიარი ”ჭუბიში” შუა საუკუნეები სოფ. ზუმი, შემაღლებულ ბორცვზე 03.10.07  
2723 ეკლესია XIV ს. სოფ. თაია, მიდამოები, მაღალ მთაზე 03.10.07  
2724 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. კირცხი, მიდამოები 03.10.07  
2725 ნაოხვამური შუა საუკუნეები სოფ. ლეწურწუმე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2726 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ლეჯიქე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2727 ლეჯიქეს არქიტექტურული 

კომპლექსი
შუა საუკუნეები სოფ. ლეჯიქე, მდ. ხობისწყლის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  

2728 ჭვილიშის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ცახოსწყალი, მთის ფერდობზე 03.10.07  
2729 შვერილაფსიდიანი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ჩხოროწყუ, ლეჯიქეს სასაფლაოზე 03.10.07  
2730 ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. მოიდანახე 03.10.07  

2731 ოცინდალეს ეკლესია XIV ს. სოფ. მუხური 03.10.07  
2732 სამნავიანი ბაზილიკა გვიანი შუა საუკუნეები, 

გადაკეთებებით 
სოფ. მუხური, სასაფლაოზე 03.10.07  

2733 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. მეორე ჭოღა 03.10.07  
2734 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია გარდამავალი ხანა სოფ. ნაკიანი, უბანი ლეახალე, სასაფლაოზე 03.10.07  

2735 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

გარდამავალი ხანა სოფ. ნაკიანი, სასაფლაოზე 03.10.07  



2736 მიქელ‐გაბრიელის ეკლესიის 
ნაშთი

შუა საუკუნეები სოფ. ნაკიანი 03.10.07  

2737 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ნაფიჩხოვო 03.10.07  
2738 ნაჯიხარა გალავნით შუა საუკუნეები სოფ. სარაქონი, საჯალაღონიო სასაფლაოზე 03.10.07  
2739 ნაოხვამური შუა საუკუნეები სოფ. სარაქონი, ლოქუების სასაფლაოზე 03.10.07  
2740 ნაოხვამე ციხის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. სარაქონი, საჯალაღონიო სასაფლაოზე 03.10.07  
2741 წალენჯიხის ტაძარი ტაძარი XIV ს. ქ. წალენჯიხა 03.10.07  ეროვნული
2741 წალენჯიხის ტაძარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა 03.10.07  ეროვნული
2741 წალენჯიხის ტაძარი სასახლე გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა 03.10.07  ეროვნული
2741 წალენჯიხის ტაძარი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა 03.10.07  ეროვნული
2741 წალენჯიხის ტაძარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. ქ. წალენჯიხა 03.10.07  ეროვნული
2742 “მაცხოვრის” ეკლესია XII_XIII სს. ქ. წალენჯიხა, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
2743 ნანგრევი “ნაჯიხარი”  შუა საუკუნეები ქ. წალენჯიხა, მიდამოები მთაზე 03.10.07  
2744 ნაეკლესიარი “ბუჭიეს საყდარი” შუა საუკუნეები სოფ. ეწერი 03.10.07  

2745 ოდა სახლი XIX ს. სოფ. კანთი, ძ. კვარაცხელიას კარ‐მიდამო 03.10.07  
2746 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ლეთკანთი 03.10.07  
2747 ციხე‐სიმაგრე "ლესალე" XV_XVI სს. სოფ. ლესალე, მიდამოები 03.10.07  
2748 ციხე “დიდი ქირსა” I კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლია, აღმ‐ით ბორცვზე 03.10.07  
2748 ციხე “დიდი ქირსა” II კოშკი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ლია, აღმ‐ით ბორცვზე 03.10.07  
2749 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ლია, აღმ‐ით ბორცვზე 03.10.07  
2750 ციხე‐კოშკის ნანგრევი I კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მედანი, სამანქანო გზის პირას 03.10.07  
2750 ციხე‐კოშკის ნანგრევი II კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მედანი, სამანქანო გზის პირას 03.10.07  
2751 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. მიქავა, მ. ღვინჯილიას კარ‐მიდამო 03.10.07  
2752 ციხის ნაშთი "ნაჯიხარი" შუა საუკუნეები სოფ. მუჟავა, მიდამოები 03.10.07  
2753 სამონასტრო კომპლექსი ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. მუჟავა, მდ. ილორის მარცხ. ნაპირზე, კონცხზე 03.10.07  

2753 სამონასტრო კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკ. სოფ. მუჟავა, მდ. ილორის მარცხ. ნაპირზე, კონცხზე 03.10.07  

2753 სამონასტრო კომპლექსი მრგვალი კოშკის ნაშთი სოფ. მუჟავა, მდ. ილორის მარცხ. ნაპირზე, კონცხზე 03.10.07  

2753 სამონასტრო კომპლექსი სენაკი ხაროთი შუა საუკუნეები სოფ. მუჟავა, მდ. ილორის მარცხ. ნაპირზე, კონცხზე 03.10.07  

2753 სამონასტრო კომპლექსი ნაგებობის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. მუჟავა, მდ. ილორის მარცხ. ნაპირზე, კონცხზე 03.10.07  

2754 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ნაგურუ, სასაფლაოზე 03.10.07  
2755 ოდა‐სახლი ხის წისქვილით XIX ს. სოფ. ობუჯი, ნიკოლოზ შენგელიას სახლ‐მუზეუმის 

ეზო
03.10.07  

2756 მონასტერი ტაძრის ნაშთი XIII_XIV სს. სოფ. ობუჯი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
2756 მონასტერი სამრეკლო XIII_XIV სს. სოფ. ობუჯი, ჩრდილოეთით 03.10.07  
2757 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. პალური, სასაფლაოზე 03.10.07  
2758 ციხე‐კოშკი "მამუკიას ჯიხა" გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. საჩინო, ადგილი "ჯიხური" 03.10.07  
2759 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. საჩინო, სასაფლაოზე 03.10.07  
2760 ზურგიანი კოშკი IV_VI სს. სოფ. სქური, გზის პირას 03.10.07  
2761 ეკლესია XIII ს. სოფ. სქური 03.10.07  ეროვნული
2762 კომპლექსი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მდ. ილორის მარჯ. ნაპირას, ფერმების 

თავზე
03.10.07  

2762 კომპლექსი I კოშკის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მდ. ილორის მარჯ. ნაპირას, ფერმების 
თავზე

03.10.07  

2762 კომპლექსი II კოშკის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მდ. ილორის მარჯ. ნაპირას, ფერმების 
თავზე

03.10.07  



2762 კომპლექსი III კოშკის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მდ. ილორის მარჯ. ნაპირას, ფერმების 
თავზე

03.10.07  

2762 კომპლექსი დარბაზის ნაშთი შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მდ. ილორის მარჯ. ნაპირას, ფერმების 
თავზე

03.10.07  

2763 ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ფახულანი, მიდამოები 03.10.07  
2764 ”ლეშამგეს” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ჩქვალერი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2765 ეკლესია ”ჩეოხვამე” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭალე, მიდამოები 03.10.07  
2766 ოდა‐სახლი და მარანი XIX ს. სოფ. ჭალე, შ. აკობიას კარ‐მიდამო 03.10.07  
2767 კომპლექსი ციხე‐სიმაგრე XVII_XVIII სს. სოფ. ჯაღირა, მდ. ჭანისწყლის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
2767 კომპლექსი ეკლესია XVI_XVII სს. სოფ. ჯაღირა, მდ. ჭანისწყლის მარცხ. ნაპირზე 03.10.07  
2768 ეკლესია  XIII_XIV სს. სოფ. ჯგალი,  მიდამოები 03.10.07  
2769 ”მთავარანგელოზის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ჯგალი,  მიდამოები, მდ. კიკონიას ხეობა 03.10.07  

2770 ციხე "გაგაჩის ჯიხა" გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ჯვარი, მიდამოები 03.10.07  
2771 ეკლესია ”გუბანი” ადრე შუა საუკუნეები ქ. ჯვარი, ი. ქარდავას კარმიდამო 03.10.07  
2772 კოშკი ”ომუნეს ჯიხა” გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ჯვარი, მიდამოები 03.10.07  
2773 ეკლესია შუა საუკუნეები ქ. ცაგერი 03.10.07  
2774 მონასტრის ნაშთი ”შხუდალა” შუა საუკუნეები სოფ. ალაპანა, მდ. ლაჯანურისა და რიონის შესარ‐თან 03.10.07  

2775 გვესოს კომპლექსი IX_X სს სოფ. გვესო აღმოსავლეთით 03.10.07  
2776 ”სოსილეის ციხე” ”ჩარკვიანების 

ციხე”
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გვესო, მიდამოები 03.10.07  

2777 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. გვესო, რ. ცვარიანის კარ‐მიდამო 03.10.07  
2778 ხის ოდა სახლი XX ს. სოფ. გვესო, მ. ჩიქოვანის კარ‐მიდამო 03.10.07  
2779 ”მთავარანგელოზის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზედა აღვი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2780 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ზედა საირმე, სასაფლაოზე 03.10.07  
2781 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზოგიში 03.10.07  
2782 ზუბის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ზუბი, მიდამოები 03.10.07  
2783 ეკლესია‐კოშკი ”დედაღვთისა” შუა საუკუნეები სოფ. თაბორი, მთაზე 03.10.07  
2784 ეკლესია VI ს. სოფ. თაბორი 03.10.07  
2785 ისუნდერის ციხე ადრე შუა საუკუნეები გადაკ. 

განვით. შუა საუკუნეები
სოფ. ისუნდერი 03.10.07  

2786 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XIX ს. სოფ, ისუნდერი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2787 სინაგოგა XIX‐XX სს. სოფ. ლაილაში 03.10.07  
2788 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ.ლაილაში 03.10.07  ეროვნული
2789 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ლაილაში, სასაფლაოზე 03.10.07  
2790 ”ამაღლების” ეკლესია 1859 წ. სოფ. ლაილაში 03.10.07  
2791 ”სამების” ეკლესია XIX ს. სოფ. მახურა, სასაფლაოზე 03.10.07  
2792 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XVII ს. სოფ. ნაკურალეში, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2793 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ.ნაკურალეში 03.10.07  
2794 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ნასპერი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2795 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნასპერი, გ. მურცელაძის კარმიდამო 03.10.07  
2796 გონის ”წმ. გიორგის” ეკლესია X ს. სოფ.ორხვი, მიდამოები 03.10.07  
2797 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ორხვი 03.10.07  
2798 ციხე "ქვაციხე"‐"ქვარიანების ციხე" შუა საუკუნეები სოფ. ორხვი 03.10.07  

2799 ”წმ. გიორგის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ოყურეში, მიდამოები 03.10.07  
2800 ხის სახლი XIX ს. ბოლო სოფ. ოყურეში, კ. არჯევანიძის კარმიდამო 03.10.07  



2801 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ.ოყურეში 03.10.07  
2802 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XIX ს. სოფ. უსახელო, სასაფლაოზე 03.10.07  
2803 დადეშქელიანების ციხის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. უსახელო, მიდამოები 03.10.07  

2804 ”წმ. გიორგის” ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. უცხერი, ადგილი ”გუდულაში” 03.10.07  
2805 ”წმ. მარიამის” ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. უცხერი 03.10.07  

2806 ”უცხერის” ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. უცხერი 03.10.07  
2807 ”ღვთისმშობლის” ეკლესია XIX ს. სოფ. ქვედა აღვი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2808 ”ღვთისმშობლის” ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ქორენიში, სასაფლაოზე 03.10.07  
2809 ”ქორენიშის ციხე” შუა საუკუნეები სოფ. ქორენიში, ჯ. ასათიანის კარმიდამო 03.10.07  
2810 ”დედაღვთისას” ეკლესია 1880 წ. სოფ. ღუ, სასაფლაოზე 03.10.07  
2811 მურის ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ჩხუტელი, მიდამოები 03.10.07  
2812 ხობის მონასტერი ეკლესია XIII ს. ს. ხობი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2812 ხობის მონასტერი სამრეკლო XIV ს. ს. ხობი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2812 ხობის მონასტერი სასახლე XVIII‐XIX სს. ს. ხობი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2812 ხობის მონასტერი გალავანი გვიანი შუა საუკ. ს. ხობი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2812 ხობის მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები ს. ხობი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
2813 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  
2814 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XIII‐XVI სს. დაბა მესტია, უბანი ლაღამი, სოფლის ცენტრი 03.10.07  ეროვნული
2815 ხოჯე ხორელიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№17) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2815 ხოჯე ხორელიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2816 ჯუა ფალიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№19) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2816 ჯუა ფალიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2817 ხერგიანების კოშკი (№1) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  
2818 იროდი ხორელიანის 

სახლის კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2818 იროდი ხორელიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2819 ჯარახმათ ფალიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2819 ჯარახმათ ფალიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2820 იოსელიანების კოშკი (№8) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  
2821 გერმანე ხოჯელიანის კოშკი (№9) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2822 გერმანე ხოჯელიანის გუბანდი‐
გვემი (№10)

შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2823 ნოდარ გვარლიანის კოშკი (№16) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2824 ბიძინა ბარლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№18) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2824 ბიძინა ბარლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  



2825 მიხეილ ხერგიანის სახლ‐
მუზეუმი (№21)

დარბაზ‐მაჩუბი (№19) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2825 მიხეილ ხერგიანის სახლ‐
მუზეუმი (№21)

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლაღამი 03.10.07  

2826 უბნის განაშენიანება შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  
2827 ეკლესია მთავარანგელოზის 

"თარინგზელ"
შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2828 ფალიანების კოშკი (№1) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  
2829 ფალიან ფალიანის სახლის 

კომპლექსი (№2)
დარბაზ‐მაჩუბი (№19) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2829 ფალიან ფალიანის სახლის 
კომპლექსი (№2)

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2830 ბიჯო რატიანის სახლის 
კომპლექსი (№3)

დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2830 ბიჯო რატიანის სახლის 
კომპლექსი (№3)

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2831 გრიგოლ რატიანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  
2832 ალექსანდრე რატიანის კოშკი (№5) შუა საუკუნეები 03.10.07  

2833 ხერგიანების სახლის 
კომპლექსი (№6)

დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2833 ხერგიანების სახლის 
კომპლექსი (№6)

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2834 შოთა ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი (№7)

შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2834 შოთა ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი (№7)

დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2834 შოთა ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი (№7)

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2835 ქელეშბ ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№8) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2835 ქელეშბ ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2836 სოზარ ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№9) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2836 სოზარ ნიგურიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2837 არდევან ნაკანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№10) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2837 არდევან ნაკანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლანჩვალი 03.10.07  

2838 უბნის განაშენიანება შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლეხთაგი 03.10.07  
2839 ეკლესია ღვთისმშობლის 

"ლამარია"
განვით. შუა საუკ. დაბა მესტია, უბანი ლეხთაგი 03.10.07  

2840 ხერგიანების საგვარეულო 
კომპლექსი

კოშკი (№11) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლეხთაგი 03.10.07  

2840 ხერგიანების საგვარეულო 
კომპლექსი

გუბანდი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლეხთაგი 03.10.07  



2840 ხერგიანების საგვარეულო 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი ლეხთაგი 03.10.07  

2841 უბნის განაშენიანება შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2842 ეკლესია "თარინგზელ" 

მთავარანგელოზის
განვით.შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2843 ეკლესია ღვთაების "ფუსდ" განვით.შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2844 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" XIX ს დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2845 ნუგზარ ნაკანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№ 12) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2845 ნუგზარ ნაკანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2846 გოგი მუშკუდიანის კოშკი (№13) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2847 იასონ ნიგურიანის კოშკი (№15) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2848 ვალერი ფალიანის კოშკი (№15) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2849 დევაგ გტშუოტაგტს კოშკი (№15) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2850 აბი დევდარიანის კოშკი (№17) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2851 ალექსი ჯაფარიძის კოშკი (№18) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  

2852 ჯაფარიძეების კოშკი (№19) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი 03.10.07  
2853 კოშკი (№20) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი, ტურბაზა "უშბა" 03.10.07  
2854 კოშკი (№21) შუა საუკუნეები დაბა მესტია, უბანი სეტი, სასაფლაო 03.10.07  
2855 სოფლის განაშენიანება შუა საუკ. სოფ. აგრაი 03.10.07  
2856 სერგო ხარძიანის სახლის 

კომპლექსი
შუა საუკ. სოფ. აგრაი 03.10.07  

2857 სოფლის განაშენიანება შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2858 ეკლესია წმ.გიორგის "ჯგრაგ" განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 3 კმ. 03.10.07  ეროვნული
2859 არქიტექტურული 

კომპლექსი
მაცხოვრის‐ ქრისტეს ეკლესია შუა საუკ.  სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული

2859 არქიტექტურული 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ.  სოფ. ადიში, აღმოსავლეთით 1 კმ. 03.10.07  ეროვნული

2860 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელი"

შუა საუკ. სოფ. ადიში, ჩრდ‐დასავლეთით 2 კმ. 03.10.07  ეროვნული

2861 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელი"

განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში, უბანი ზაგრალი 03.10.07  ეროვნული

2862 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XI ს. სოფ. ადიში, ჩრდ. უბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2863 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკ. სოფ. ადიში. სამხრეთი უბანი 03.10.07  ეროვნული
2864 კოშკი (№9) ამირან ავალიანის შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2865 ბაჯუ ავალიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№12) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2865 ბაჯუ ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2866 ბოდღო ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№16) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2866 ბოდღო ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  



2867 აგრაფინა ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№17) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2867 აგრაფინა ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2868 ასტერ ავალიანის კოშკი (№19) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2869 გენტერ ავალიანის სახლსი 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№20) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2869 გენტერ ავალიანის სახლსი 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2870 რამზია ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№22) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2870 რამზია ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2871 რამზია ავალიანის კოშკი №22‐ა შუა საუკუნ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2872 აფრასიონ ავალიანის კოშკი (№24) შუა საუკუნ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2873 ამირან ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

შუა საუკუნეები სოფ. ადიში 03.10.07  

2873 ამირან ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№26) შუა საუკუნეები სოფ. ადიში 03.10.07  

2873 ამირან ავალიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ადიში 03.10.07  

2874 ბავრი ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№28) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2874 ბავრი ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2875 ბაჯუ ქალდანის კოშკი (№33) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2876 მუშნი ავალიანის კოშკი (№36) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2877 გერმანე ქალდანის კოშკი (№39) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2878 ტატაშ ავალიანის კოშკი (№40) შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  
2879 ალექსანდრე ავალიანის დარბაზ‐

მაჩუბი
შუა საუკ. სოფ. ადიში 03.10.07  

2880 სოფლის განაშენიანება (№18) შუა საუკ. სოფ. არცხელი 03.10.07  
2881 გოჯი ჟორჟოლიანის კოშკი (№2) შუა საუკ. სოფ. არცხელი 03.10.07  

2882 კოტე ჟორჟოლიანის კოშკი (№3) შუა საუკ. სოფ. არცხელი 03.10.07  
2883 ეკლესია წმ. გაბრიელის განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ბაგვდანარი. ნასოფლ. გული, მდ. გულიჭალის 

ხეობაში
03.10.07  

2884 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკ. სოფ. ბაგვდანარი 03.10.07  
2885 ეკლესია "სვიფი" შუა საუკ. სოფ. ბაგვდანარი (ღვიბრაშენი) 03.10.07  
2886 საცხოვრებელ‐თავდაცვითი 

კომპლექსი
შუა საუკ. სოფ. ბარში, ჩრდილო‐დასავლეთით 0,5 კმ. 03.10.07  

2887 დადეშქელიანების სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკ. სოფ. ბარში 03.10.07  

2887 დადეშქელიანების სახლის 
კომპლექსი

გალავანი შუა საუკ. სოფ. ბარში 03.10.07  



2887 დადეშქელიანების სახლის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობათა ნანგრევები შუა საუკ. სოფ. ბარში 03.10.07  

2888 ეკლესია “ჯაგრაგლე‐კოელეში” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

ჭოროხის დასახლება  03.10.07  

2889 ილამაზ გურჩიანის ჭარ‐სვანირი შუა საუკ. სოფ. ბარში 03.10.07  

2890 სოფლის განაშენიანება შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში 03.10.07  
2891 ეკლესია წმ. მარიამის "ლამარია" შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში.  03.10.07  

2892 კოშკი მდ. ენგურის კალაპოტში შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში. სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 1 კმ. 03.10.07  
2893 ივანე კორძაიას სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში 03.10.07  

2893 ივანე კორძაიას სახლის 
კომპლექსი

კოშკი  შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში 03.10.07  

2894 სოლომონ გულბანის კოშკი (№5) შუა საუკ. სოფ. ბოგრეში 03.10.07  

2895 მარგველიანების კოშკი შუა საუკ. სოფ. დავბერი 03.10.07  
2896 კოშკი‐სამლოცველო "ლამარია" შუა საუკ. სოფ. დავბერი 03.10.07  
2897 ღვთაების ეკლესია, "ფუსდი" განვით. შუა საუკ. სოფ. დოლი, მეზირის მთა 03.10.07  
2898 ეკლესია "ფუსდალი" განვით. შუა საუკ. სოფ. დოლი 03.10.07  
2899 კოშკი განვით. შუა საუკ. სოფ. დოლი 03.10.07  
2900 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" განვით. შუა საუკ. სოფ. დოლი, ჩრდილოეთით 0,5 კმ. 03.10.07  
2901 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ვიჩნაში 03.10.07  
2902 მირზა ხარძიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები სოფ. ვიჩნაში 03.10.07  

2902 მირზა ხარძიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი  შუა საუკუნეები სოფ. ვიჩნაში 03.10.07  

2903 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  
2904 მთავარანგელოზის ეკლესია 

"თარიგზელი"
განვ.შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  

2905 ჩანგაზ‐დადვანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  
2906 ვალო დადვანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  

2906 ვალო დადვანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი  შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  

2907 ოთარ გაბლიანის სახლის 
კომპლექსი (№5)

შუა საუკუნეები სოფ. ზარდლაში 03.10.07  

2908 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი 03.10.07  
2909 ეკლესია ღვთისმშობლის 

"ლამარია"
განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  

2910 ემზარ ხვისტანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი 03.10.07  

2910 ემზარ ხვისტანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი 03.10.07  

2911 მიხეილ ხვისტანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი  03.10.07  

2911 მიხეილ ხვისტანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლექვაუბანი  03.10.07  



2912 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლეჟაუბანი 03.10.07  
2913 ანდრია გულბანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლეჟაუბანი  03.10.07  

2913 ანდრია გულბანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი ლეჟაუბანი  03.10.07  

2914 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი კრში და ლესულანი  03.10.07  
2915 შალვა პირველის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ზეგანი, უბანი კრში 03.10.07  
2916 ნუგზარ გულბანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები  სოფ.  ზეგანი, უბანი ლეჟაუბანი 03.10.07  

2916 ნუგზარ გულბანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები  სოფ.  ზეგანი, უბანი ლეჟაუბანი 03.10.07  

2917 მოსელ ცალანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ლუჰა 03.10.07  
2918 ვალო წულკანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ლუჰა 03.10.07  
2919 ჟორა წულკანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ლუჰა 03.10.07  
2920 რუზგენ ცალანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა ლუჰა 03.10.07  
2921 წმ. გიორგის ეკლესია, "ჯგრაგ 

მექვლიაშ"
შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი, დას. მთის სერი 03.10.07  

2922 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი, ჩრდ. დასავლეთით 1 კმ. ნასოფლარი 
პატარა თავრალი

03.10.07  

2923 ორი კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი სამხრეთ‐დასავლეთით 1 კმ. 03.10.07  
2924 მაცხვარის ეკლესია "მაცხვარ" შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
2925 ცინდელიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. თავრალი 03.10.07  
2926 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ასკართი 03.10.07  
2927 ეკლესია იოანე მახარობლის  შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ასკართი, სასაფლაოზე 03.10.07  
2928 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ასკართი 03.10.07  
2929 იანო სამსიანის კოშკი (№3)  შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ასკართი 03.10.07  
2930 მოსე სამსიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ასკართი 03.10.07  
2931 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, ჩრდილო ნაწილი 03.10.07  
2932 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია 

"ჯგრავანი"
განვით.შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, ჩრდილო ნაწილი 03.10.07  

2933 ეკლესია იოანე მახარობლის შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, უკიდურესი 
დასავლეთით

03.10.07  

2934 ეკლესია ღვთისმშობლის 
"ლამარია"

შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, უკიდურეს სამხრ‐
დასავლეთით

03.10.07  

2935 გრიგოლ ხვიბლიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, 03.10.07  

2935 გრიგოლ ხვიბლიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი, 03.10.07  

2936 ავთანდილ ხვიბლიანის სახლის 
კოშკი (№4)

შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი 03.10.07  

2937 სოსო ფანგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი 03.10.07  

2937 სოსო ფანგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი ნესგაუბანი 03.10.07  

2938 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელ"

შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა სამხრ. აღმოსავლეთით 03.10.07  

2939 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  
2940 ეკლესია ღვთისმშობლის 

"ლამარია"
შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა უკიდურესი აღმოსავლეთი 03.10.07  



2941 პიმენ ხვიბლიანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  
2942 ჯობე ხორგუანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  

2942 ჯობე ხორგუანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  

2943 სემლარ ხვიბლიანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  

2944 მანე კვებლიანის კოშკი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. იელი, უბანი აცა 03.10.07  
2945 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2946 ეკლესია იოანე 

წინასწარმეტყველის "იან"
შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  ეროვნული

2947 გივი დარჯანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2948 მისდონ დარჯანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2949 ბორის დარჯანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2950 ანტონ გვიჩიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2951 ბეყაი წერედიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2952 წერედიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2953 ნინია წერედიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში 03.10.07  
2954 ბარუ ფარჯიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში, უბანი ლეშგვანი 03.10.07  
2955 ბექაი ფარჯიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში უბანი ლეშგვანი 03.10.07  
2956 ფარჯიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იენაში, უბანი ლეშგვანი 03.10.07  
2957 ფარჯიანების კოშკი შუა საუკუნეები 03.10.07  
2958 გურამ ფილფანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იფრარი 03.10.07  
2959 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იფრარი 03.10.07  
2960 ეკლესია მთავარანგელოზის 

"თარინგზელ"
XI ს. სოფ. იფრარი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული

2961 მარგვლიანების კოშკი "ბესილუშა" შუა საუკუნეები სოფ. იფრარი 03.10.07  

2962 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  
2963 ეკლესია წმ.გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. იფხი, სამხ.აღმოსავლეთით 0,3 კმ. 03.10.07  ეროვნული
2964 ტოგო გვიჩიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2964 ტოგო გვიჩიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2965 ბიძინა გვიჩიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2965 ბიძინა გვიჩიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2966 ბიტო გვიჩიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2966 ბიტო გვიჩიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2967 ვარდენ ნანსყანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2967 ვარდენ ნანსყანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. იფხი 03.10.07  

2968 ვლადიმერ მელანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კაერი 03.10.07  
2969 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" შუა საუკუნეები სოფ. კალაში, სამხრეთ‐დასავლეთით 0,5 კმ. 03.10.07  



2970 მურღვლიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კალაში 03.10.07  
2971 მურღვლიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კალაში 03.10.07  
2972 მურღვლიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კალაში 03.10.07  
2973 ჩარკვიანების საგვარეულო კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კვანჭიანარი 03.10.07  

2974 კოშკი "ხატის ცხოველი" შუა საუკუნეები სოფ. კვანჭიანარი 03.10.07  
2975 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ 

ჟიბრეშია"
შუა საუკუნეები სოფ. კიჩხულდაში 03.10.07  

2976 ვალიკო ჯაჭვლიანის სვანირი შუა საუკუნეები სოფ. კიჩხულდაში 03.10.07  
2977 ეკლესია მთავრანგელოზის 

"თარინგზელ"
შუა საუკუნეები სოფ. ლაბსყალდი 03.10.07  

2978 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლალხორალი 03.10.07  
2979 გელოვანების სახლის 

კომპლექსი
კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლალხორარი 03.10.07  

2979 გელოვანების სახლის 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ლალხორარი 03.10.07  

2980 მიხო კატშანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლანტელი 03.10.07  
2981 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  
2982 ეკლესია იოანე მახარობლის განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი უკიდ. სამხ.‐აღმ‐თი 03.10.07  
2983 ეკლესია მთავარანგელოზის 

"თარინგზელ"
განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი, უკიდურესი ჩრდ‐აღმოსავლეთი 03.10.07  ეროვნული

2984 ილარიონ გულედანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2984 ილარიონ გულედანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2985 გრამიტონ ჯაჭვლიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2985 გრამიტონ ჯაჭვლიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2986 ვალიკო ჯაჭვლიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2987 გურამ ჯაჭვლიანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  
2988 პირიბე ჯაჭვლიანის კოშკი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2989 მუშნი უდესიანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  
2990 ამირან უდესიანის კოშკი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  
2991 ბაჯუ უდესიანის გუბანდი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2992 ნუგზარ ილდიანის კოშკი (№12) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2993 ინდიკო არღვლიანის კოშკი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. ლაშთხვერი 03.10.07  

2994 საეკლესიო კომპლექსი ეკლესია "ჯგრაგ" ლახმაშ" განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ლახამი, სასაფლაო 03.10.07  
2995 ემზარ დავითიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახამულა 03.10.07  
2996 ნაზი თორიას კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახამურა 03.10.07  
2997 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
2998 ეკლესია იოანე მახარობლის  განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი, უკიდურესი აღმოსავლეთი სასაფლაოზე 03.10.07  



2999 ამირან გვიდანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზი‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

2999 ამირან გვიდანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3000 ლაზარე გვიდანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
3001 ჯანო იოსელიანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
3002 გრიშა იოსელიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზი‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3002 გრიშა იოსელიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3003 აგტიონ იოსელიანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3004 გელა ზურებიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზი‐ მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3004 გელა ზურებიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3005 პასიკო ზურებიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზი‐მაჩუბი (№11) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3005 პასიკო ზურებიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3006 ზაურ მარგიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზი‐მაჩუბი (№13) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3006 ზაურ მარგიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3007 ედისონ ზურებიანის კოშკი (№15) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3008 ივანე მარგიანის კოშკი (№18) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
3009 ორშაგ მარგიანის კოშკი (№19) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
3010 ემზარ გვიდიანის კოშკი (№ 20) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  
3011 ალექსანდრე გვიდიანის კოშკი (№ 

22)
შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  

3012 ქემლათ იოსელიანის კოშკი (№ 25) შუა საუკუნეები სოფ. ლახირი 03.10.07  ეროვნული

3013 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  
3014 ეკლესია "უღელტეხილის 

მთავარანგელოზი" "თანღი‐
თარინგზელი"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი, ჩრდ‐აღმ. 1,5 კმ. უღელტეხილი 03.10.07  

3015 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XIX ს. სოფ. ლახუშდი, სოფლის ცენტრი, სასაფლაოზე 03.10.07  
3016 თაისავ ჩამგულანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  

3017 დავით ასუმბიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  
3018 გივი ფირცხელანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  
3019 ფრიდონ კვანჭიანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  

3020 დურხან კვანჭიანის კოშკი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  
3021 ზაურ ფირცხელანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  



3021 ზაურ ფირცხელანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლახუშდი 03.10.07  

3022 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, სამხრ. 4 კმ. "უშბის გადასახედი" 03.10.07  
3023 ეკლესია წმ. ელიას "იელი" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, სამხრ‐დასავლ. 1,5 კმ. 03.10.07  
3024 ეკლესია ღვთისმშობლის 

"ლამარია"
განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, სამხრეთ‐აღმოს. 0,3 კმ. 03.10.07  

3025 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, , ნასოფლარი სგუბური 03.10.07  
3026 სოფლის განაშენიანება განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი 03.10.07  
3027 ეკლესია წმ.გიორგის "მხერის 

ჯგრაგ"
განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, უკიდურესი სამხრ. 03.10.07  ეროვნული

3028 მაცხოვრის ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ლაჰილი, უკიდურესი ჩრდ. 03.10.07  
3029 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ლეზგარა, სამხრ. ნაწილი 03.10.07  
3030 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლემსია 03.10.07  
3031 მიზდონ შუკვანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ლემსია 03.10.07  
3032 სოსო შუკვანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ლემსია 03.10.07  
3033 სოსო მერლანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ლემსია 03.10.07  
3034 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ლეშუკვი 03.10.07  
3035 ივეჩიანების კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ლეშუკვი 03.10.07  
3036 მურად ივეჩიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ლეშუკვი 03.10.07  
3037 ეკლესია წმ.გიორგის "შ ხრაიგრაგ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. მაზერი, ჩრდ. 1,5 კმ. 03.10.07  

3038 დადეშქელიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მაზერი 03.10.07  
3039 დადეშქელიანების კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მაზერი 03.10.07  
3040 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. მაცხვარიში 03.10.07  
3041 მაცხოვრის ეკლესია "მაცხვარ" X‐XI სს. სოფ. მაცხვარიში 03.10.07  ეროვნული
3042 ეკლესია 

მთავარანგელოზის"თარინგზელ"
განვით. შუა საუკუნეები სოფ. მაცხვარიში 03.10.07  ეროვნული

3043 ნესტორ გირგვლიანის სახლის 
კომპლექსი

შუა საუკუნეები სოფ. მაცხვარიში 03.10.07  

3044 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები შუა 
საუკუნეები

სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3045 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით.შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
3046 ეკლესია წმ. ბარბალესი "ბარბალ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი, დას. განაპირას 03.10.07  

3047 გიორგი ჩარქსელიანის კოშკი (№6) შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3048 ვარდენ ღვაჩლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№9) შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3048 ვარდენ ღვაჩლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3049 მაცხოვრის ეკლესიის კოშკი (№19) შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3050 ოლდიმარ კაკრიაშვილის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№20) შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3050 ოლდიმარ კაკრიაშვილის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები  სოფ. მურყმელი 03.10.07  



3051 ბაჯუ კაკრიაშვილის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№22) შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3051 ბაჯუ კაკრიაშვილის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3052 ბიკენტი ჩარქსელიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№24) შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3052 ბიკენტი ჩარქსელიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3053 ბეჟან ღვაჩლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№29) შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3053 ბეჟან ღვაჩლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3054 ვასო ცინდელიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3054 ვასო ცინდელიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. მურყმელი 03.10.07  

3055 ქიშვარდი წერედიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  

3056 კოლა (ასლამაზ) 
ცინდელიანის სახლის 

კომპლექსი (№5)

დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  

3056 კოლა (ასლამაზ) 
ცინდელიანის სახლის 

კომპლექსი (№5)

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  

3057 კოლა (ასლამაზ) ცინდელიანის 
კოშკი (№6)

შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  

3058 დადეშქელიანების ციხე‐დარბაზი 
"ნამურყვამი"

შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  

3059 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ნაშთქოლი 03.10.07  
3060 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  
3061 ეკლესია წმ. ელიას "იელი" შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი, ჩრდ.დასავლ. 0,3 კმ. 03.10.07  
3062 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  ეროვნული
3063 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  
3064 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი, სამხრ.‐დასავლეთ ნაწილში 03.10.07  
3065 მინადა გულედიანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  

3066 გიფო მალედანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  
3067 ანზორ გულედანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  
3068 ჭიჭიკო გულედანის კოშკი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  
3069 ზურაბ გულედანის კოშკი (№11) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  

3070 ჟივლერ გულედანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ნესგუნი 03.10.07  

3071 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  
3072 ეკლესია ღვთისმშობლის 

"ლამარია"
განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში, ჩრდ. აღმ. 3 კმ. 03.10.07  

3073 სათვალთვალო კოშკი განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში, ჩრდ. აღმ. მდინარე მულხურას გაღმა 03.10.07  
3074 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  ეროვნული



3075 რაფიელ ნავერიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3076 ავთანდილ ქიჩქანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3076 ავთანდილ ქიჩქანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3077 რადიონ ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3077 რადიონ ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3078 თენგიზ გუჯეჯიანის კოშკი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3079 ჯუმბერ კახიანის სახლის 
კომპლექსი (№9)

შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3080 აბო ზურებიანის კოშკი (№14) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  
3081 სოფრომ გუჯეჯიანის 

სახლის კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№16) შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3081 სოფრომ გუჯეჯიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3082 ალექსანდრე ჯაფარიძის კოშკი 
(№17)

შუა საუკუნეები სოფ. ჟაბეში 03.10.07  

3083 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  
3084 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XI‐ ს. სოფ. ჟამუში 03.10.07  ეროვნული
3085 გიორგი ნავერიანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  
3086 შალიკო ნავერიანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  
3087 არდევან ნავერიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3087 არდევან ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3088 პლატონ ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3088 პლატონ ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3089 ლადო ნავერიანის კოშკი (№11) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  
3090 რაჟდენ ქალდანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№13) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3090 რაჟდენ ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3091 ბიქტორ ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№14) შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3091 ბიქტორ ქალდანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟამუში 03.10.07  

3092 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  
3093 ლამარიას კომპლექსი ღვთისმშობლის ეკლესია 

"ლამარია"
XI‐XII სს. სოფ. ჟიბიანი, უკიდურესი ჩრდ. აღმ. 03.10.07  ეროვნული

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



3094 ეკლესია "წმ. გიორგის" "ჯგრაგ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი,ჩრდ. განაპირი 03.10.07  

3095 ღვთაების ეკლესია "ფუსდ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი, სამხ. განაპირი 03.10.07  
3096 ონისიმე ნიჟარაძის სახლის 

კომპლექსი (№1)
შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3097 შურა ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი (№4)

დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3097 შურა ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი (№4)

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3098 ვარდენ რატიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3098 ვარდენ რატიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3099 დავით ხაჭვანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№11) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3099 დავით ხაჭვანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3100 გურამ ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№13) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3100 გურამ ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3101 პიმენ ჭელიძის სახლის 
კომპლექსი (№15)

დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3101 პიმენ ჭელიძის სახლის 
კომპლექსი (№15)

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3102 ჯემალ ხაჭვანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (18№) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3102 ჯემალ ხაჭვანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3103 დომნა ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№20) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3103 დომნა ნიჟარაძის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3104 ოდიშარ რატიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№22) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3104 ოდიშარ რატიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3105 მათე რატიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№25) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3105 მათე რატიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  

3106 ვარდენ რატიანის კოშკი (№26) შუა საუკუნეები სოფ. ჟიბიანი 03.10.07  
3107 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" X ს. სოფ. სვიფი 03.10.07  ეროვნული
3108 როზა არღვლიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები სოფ. სვიფი 03.10.07  

3108 როზა არღვლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. სვიფი 03.10.07  



3109 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"გუჰლის თარინგზელი"

შუა საუკუნეები სოფ. სიდიანარი, აღმ. 1 კმ. 03.10.07  

3110 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. სიდიანარი. 03.10.07  
3111 ჯობე სიდიანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. სიდიანარი. 03.10.07  
3112 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3113 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. სოლო, სასაფლაოზე 03.10.07  
3114 ეკლესია იოანე ნათლისმცემლის შუა საუკუნეები სოფ. სოლი, სოფ. ცენტრი 03.10.07  

3115 თევდორე შუკვანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3116 შალიკო ხაფთანის კოშკი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3117 მუშნი ხაფთანის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3118 ბორის ხაფთანის კოშკი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3119 ვალერი გულედანის კოშკი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  

3120 ბექა ხორგუანის კოშკი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3121 თორიების კოშკი (№12) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3122 მირონ უდესიანის კოშკი (№13) შუა საუკუნეები სოფ. სოლი 03.10.07  
3123 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. უღვალი 03.10.07  
3124 ეკლესია წმ. მარიამის "ლამარია" XIX ს. სოფ. უშხვანარი, სასაფლაოზე 03.10.07  

3125 გრიგოლ კვიციანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. უშხვანარი 03.10.07  
3126 ვახტანგ შამფრიანის დარბაზ‐

მაჩუბი
შუა საუკუნეები სოფ. უშხვანარი 03.10.07  

3127 ეკლესია მთავარანგელოზის 
"თარინგზელ"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ფხუტრერი 03.10.07  

3128 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ქაშვეთი 03.10.07  
3129 ეკლესია წმ. გიორგის შუა საუკუნეები სოფ. ქაშვეთი 03.10.07  
3130 მიხეილ ფილფანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ქაშვეთი 03.10.07  
3131 ვასო ფილფანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ქაშვეთი 03.10.07  
3132 ბაბუ ფილფანის და სალარებ 

წიფიანის კოშკი (№3)
შუა საუკუნეები სოფ. ქაშვეთი 03.10.07  

3133 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ 
ლაკა"

განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ლუჰა 03.10.07  

3134 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ქურაში 03.10.07  
3135 ეკლესია მთავარანგელოზის 

"კაიშის თარინგზელი"
განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ღეშდერი 03.10.07  

3136 როზან გელდიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ღვებალდი 03.10.07  
3137 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ღვებრა 03.10.07  
3138 ბათო მარგიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი  შუა საუკუნეები სოფ. ღვებრა 03.10.07  

3138 ბათო მარგიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ღვებრა 03.10.07  

3139 გერმანე წიფიანის კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ღვებრა 03.10.07  
3140 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  ეროვნული, 

მსოფლიო 
მემკვიდრეობის

3141 თამარის ციხე "ლენკვერი" შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  



3142 ქვედა ციხის კომპლექსი ეკლესია "ლაშქ‐დუირ" 
"სამჭედლო"

შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3142 ქვედა ციხის კომპლექსი კოშკები შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3143 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3144 ილო ნიჟარაძის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3145 ილია ნიჟარაძის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3146 სამი მოსახლის კოშკი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3147 მერაბ ნიჟარაძის კოშკი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3148 დამი ნიჟარაძის კოშკი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3149 ეფრემ ნიჟარაძის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3150 ნიკოლოზ დავითულიანის I‐ლი 

კოშკი (№8)
შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3151 ნიკოლოზ დავითულიანის II‐ 
კოშკი (№8)

შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3152 კონსტანტინე ნიჟარაძის კოშკი 
(№9)

შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3153 კალო ნიჟარაძის კოშკი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3154 დათიკო ნიჟარაძის კოშკი (№11) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3155 ლეონტი ნიჟარაძის კოშკი (№12) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3156 ზურაბ ნიჟარაძის I‐ლიკოშკი (№14) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3157 ზურაბ ნიჟარაძის II‐ე კოშკი (№15) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3158 "უსახელო კოშკი" (№16) შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  
3159 დავით დავითულიანის კოშკი 

(№17)
შუა საუკუნეები სოფ. ჩაჟაში 03.10.07  

3160 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  
3161 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  ეროვნული
3162 ეკლესია "მთავარანგელოზის 

"თარინგზელ"
შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი, დას. განაპირი, სასაფლაოზე 03.10.07  

3163 ჯოყოლა გუჯეჯიანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3164 დათიკო გუჯეჯიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3164 დათიკო გუჯეჯიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3165 მუშნი გულბანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3165 მუშნი გულბანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3166 ბუხუტი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3166 ბუხუტი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3167 ომარ მარგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№6) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  



3167 ომარ მარგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3168 იროდი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3168 იროდი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3169 სემლარ გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№14) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3169 სემლარ გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3170 ვალერი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№16) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3170 ვალერი გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3171 მაშოგიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№18) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3171 მაშოგიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3172 ლადო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№19) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3172 ლადო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3173 შალიკო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№20) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3173 შალიკო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3174 თემურ გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№21) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3174 თემურ გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3175 ბაჯუ ჭეხანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№22) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3175 ბაჯუ ჭეხანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3176 ავთო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№25) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3176 ავთო გიგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვაბიანი 03.10.07  

3177 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  
3178 ეკლესია "მამა უფალი" შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  
3179 ივანე ჩარქსელიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  

3179 ივანე ჩარქსელიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  

3180 ილია ჩარქსელიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  

3180 ილია ჩარქსელიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  



3181 თევდორე ჭელიძის კოშკი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  
3182 ბაჯუ ჩარკვიანისკოშკი (№10) შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  
3183 "ბაპრე‐ქორ" ‐მღვდლების სახლი 

(№12)
შუა საუკუნეები სოფ. ჩვიბიანი 03.10.07  

3184 ეკლესია "ჯგრაგ‐ჩანი" განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ცალანარი, სასაფლაოზე 03.10.07  
3185 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ცალდაში 03.10.07  
3186 გივი ზურებიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. ცალდაში 03.10.07  

3186 გივი ზურებიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ცალდაში 03.10.07  

3187 გოგი ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ცალდაში 03.10.07  

3187 გოგი ნავერიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ცალდაში 03.10.07  

3188 ეკლესია ღვთაების "ფუსდი" შუა საუკუნეები სოფ. ცალერი, ჩრდ. დას. 3 კმ. 03.10.07  
3189 შალიკო ვიბლიანის სვანირი შუა საუკუნეები სოფ. ცალერი 03.10.07  
3190 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  
3191 ეკლესია მთავრანგელოზის 

"თარინგზელ"
შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  ეროვნული

3192 ჟორჟი კორძაიას სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  

3192 ჟორჟი კორძაიას სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  

3193 გოგი ყიფიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№3) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  

3193 გოგი ყიფიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზაგარი 03.10.07  

3194 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი სვიფი 03.10.07  
3195 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი სვიფი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
3196 ისმაილ ყიფიანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი სვიფი 03.10.07  

3196 ისმაილ ყიფიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი სვიფი 03.10.07  

3197 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო ჩობანი 03.10.07  
3198 მთავარანგელოზის ეკლესია "ნაკა 

თარინგზელი"
 განვით. შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო ჩობანი 03.10.07  ეროვნული

3199 ამირან თამლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო ჩობანი 03.10.07  

3199 ამირან თამლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო ჩობანი 03.10.07  

3200 თამლიანების საგვარეულო ციხე‐
კოშკი (№6)

შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ქვემო ჩობანი 03.10.07  

3201 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო ჩობანი 03.10.07  
3202 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო ჩობანი, სასაფლაოზე 03.10.07  ეროვნული
3203 გიორგი ფირცხელიანის 

სახლის კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო ჩობანი 03.10.07  

3203 გიორგი ფირცხელიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო ჩობანი 03.10.07  



3204 ჭიჭიკო თამლიანის კოშკი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ზემო ჩობანი 03.10.07  
3205 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ლამულდი 03.10.07  
3206 ეკლესია წმ. ბარბალეს განვით. შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ლამულდი 03.10.07  
3207 ანზორ ფირცხელანის კოშკი (№1) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ლამულდი 03.10.07  

3208 რაფიელ გიგლემიანის კოშკი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ლამულდი 03.10.07  

3209 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ტუბერი 03.10.07  
3210 ვლადიმერ ფანგანის სახლის 

კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№2) შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ტუბერი 03.10.07  

3210 ვლადიმერ ფანგანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. წვირმი, უბანი ტუბერი 03.10.07  

3211 ეკლესია ღვთისმშობლის 
"ლამარია"

1881 წელი სოფ. წვირმი, უბანი  ფეხი 03.10.07  

3212 სოფლის განაშენიანება შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  
3213 ეკლესია წმ. გიორგის "ჯგრაგ" XIX‐XX სს. მიჯნა სოფ. ჭოლაში  03.10.07  
3214 ქვიტო დევდარიანის 

სახლის კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3214 ქვიტო დევდარიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3215 ტატაშ ჯაჭვლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№5) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3215 ტატაშ ჯაჭვლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3216 გიორგი ქოჩქანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№7) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3216 გიორგი ქოჩქანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3217 საშა შერვაშიძის კოშკი (№8) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  
3218 ჯაჯა ქოჩქანის სახლის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3218 ჯაჯა ქოჩქანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№9) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3218 ჯაჯა ქოჩქანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3219 ვატიგუჯეჯიანის კოშკი (№12) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  
3220 მირდონ გუჯეჯიანის 

სახლის კომპლექსი
დარბაზ‐მაჩუბი (№IX) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3220 მირდონ გუჯეჯიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3221 გელახსან დევდარიანის 
სახლის კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№4) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3221 გელახსან დევდარიანის 
სახლის კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3222 გივი გუჯეჯიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№17) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3222 გივი გუჯეჯიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  



3223 გელა ჟორჟოლიანის სახლის 
კომპლექსი

დარბაზ‐მაჩუბი (№19) შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3223 გელა ჟორჟოლიანის სახლის 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ჭოლაში  03.10.07  

3224 მაცხო ს. ლაჰილი ვრის ეკლესია XI ს. სოფ. ჭოხულდი 03.10.07  ეროვნული
3225 კვიციანების კოშკი შუა საუკ. სოფ. ჭოხულდი 03.10.07  
3226 მთავარანგელოზის ეკლესია 

"თარინგზელ"
შუა საუკ. სოფ. ხაიში, ადგილი დაკარი 03.10.07  ეროვნული

3227 სოფლის განაშენიანება შუა საუკ. სოფ. ხალდე 03.10.07  
3228 ეკლესია მაცხოვრის "მაცხვარ" XIX ს. სოფ. ხალდე, სასაფლაო 03.10.07  
3229 სოფლის განაშენიანება  შუა საუკუნეები სოფ. ხე 03.10.07  
3230 საეკლესიო კომპლექსი წმ. კვირიკეს და ივლიტას ეკლესია 

"ლაგვირკა"
XI‐XII სს. მიჯნა სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით მთის კონცხი 03.10.07  ეროვნული

3230 საეკლესიო კომპლექსი გალავანი სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით მთის კონცხი 03.10.07  ეროვნული
3230 საეკლესიო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი სოფ. ხე. სამხრ.დასავლეთით მთის კონცხი 03.10.07  ეროვნული
3231 ეკლესია წმ. ბარბალე XI ს. სოფ. ხე სოფლის ცენტრში, სასაფლაოზე 03.10.07  
3232 ილია გულბანის კოშკი შუა საუკ. სოფ. ხე 03.10.07  ეროვნული
3233 გრიგოლ ანსიანის კოშკი შუა საუკ. სოფ. ხერხვაში 03.10.07  
3234 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკ. სოფ. ჰებუთი 03.10.07  
3235 ღვთისმშობლის სახელობის 

ეკლესია
XIXს. ქ. სენაკი, ქუთაისის ქუჩა 03.10.07  

3236 ეკლესია ”ჯგიმარიონი” შუა საუკუნეები სოფ. ბეთლემი 03.10.07  
3237 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ბეთლემი 03.10.07  
3238 მთავარანგელოზის სახელობის 

ეკლესია
შუა საუკუნეები სოფ. გეჯეთი 03.10.07  

3239 ეკლესია XIII ს. სოფ. ეკი 03.10.07  ეროვნული
3240 წმ. ბარბარეს სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. თეკლათი 03.10.07  

3241 მთავარანგელოზის სახელობის 
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ლეძეძამე 03.10.07  

3242 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნოსირი 03.10.07  
3243 აბანო შუა საუკუნეები სოფ. ნოსირი 03.10.07  
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ზედა ციხე ძველი საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ქვედა ციხე ძველი საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ეკლესია გუმბათიანი V ს. სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3244 ნოქალაქევის ნაქალაქარი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ნოქალაქევი 03.10.07  ეროვნული
3245 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. საგუგუნავო 03.10.07  
3246 ეკლესია ”ჯგიმარიონი” XIX ს. სოფ. ფოცხო 03.10.07  
3247 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. შუა ნოსირი 03.10.07  

3248 შხეფის ციხის კომპლექსი შუა საუკუნეები სოფ. ძველი სენაკი 03.10.07  ეროვნული
3249 გუმბათიანი ეკლესია XIX ს. სოფ. ძველი სენაკი, სასაფლაოზე 03.10.07  
3250 ციხე დარბაზი შუა საუკუნეები სოფ. ძველი სენაკი 03.10.07  
3251 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ძველი სენაკი 03.10.07  
3252 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX ს. სოფ. ძველი სენაკი 03.10.07  

3253 მაცხოვრის ეკლესია XIII_XIV სს. ხორშის თემი 03.10.07  



3254 მთავარანგელოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ხორშის თემი 03.10.07  
3255 ფოთის ძველი ბაღი ქ. ფოთი 03.10.07  
3256 ოქონა, მონასტერი შუა საუკუნეები სოფ. აცანა, მიდამოები 03.10.07  
3257 ჯიქეთი. მონასტერი ეკლესია წმ. გიორგის შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3257 ჯიქეთი. მონასტერი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3257 ჯიქეთი. მონასტერი წყარო შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3257 ჯიქეთი. მონასტერი სამწირველო მაჩუტაძისა შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3257 ჯიქეთი. მონასტერი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ნიგოითი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3258 მაცხოვრის მონასტერი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო აკეთი, მიდამოები 03.10.07  
3259 ეკლესია გუმბათიანი 1609 წ. სოფ. ბასილეთი 03.10.07  
3260 ეკლესია ღვთისმშობლისა XVII ს. სოფ. ბუკისციხე 03.10.07  
3261 "თამარის ციხე" შუა საუკუნეები სოფ. ბუკისციხე 03.10.07  
3262 ”პეტრე‐პავლეს” ეკლესიის 

ნანგრევი
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ბურნათი, სასაფლაოზე 03.10.07  

3263 უდაბნო. მონასტერი ეკლესია ამაღლებისა შუა საუკუნეები სოფ. გოგოლესუბანი 03.10.07  
3263 უდაბნო. მონასტერი გამოქვაბულები შუა საუკუნეები სოფ. გოგოლესუბანი 03.10.07  
3263 უდაბნო. მონასტერი სხვა ნეგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. გოგოლესუბანი 03.10.07  
3264 გორა‐ბეროჟოულის ბაღი XVIII_XIX სს. სოფ. გორაბერეჟოული 03.10.07  ეროვნული
3265 სასახლე შუა საუკუნეები სოფ. გორაბერეჟოული 03.10.07  ეროვნული
3266 ეკლესია "მთავარანგელოზი" განვით. შუა საუკ. სოფ. ზემო ერკეთი 03.10.07  ეროვნული
3267 ჯამე XIX ს. სოფ. ზოტი 03.10.07  
3268 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ზოტი, ადგილი ”საყდრისყელი” 03.10.07  
3269 ეკლესიის ნანგრევი XIX ს. სოფ. კალაგონი 03.10.07  
3270 ”ნათლისმცემლის” ეკლესიის 

ნანგრევი
შუა საუკუნეები სოფ. კოხნარი 03.10.07  

3271 ვ. მგალობლიშვილის კარმიდამო XIX ს. სოფ. ქვემო ერკეთი 03.10.07  

3272 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ერკეთი 03.10.07  
3273 სამონასტრო კომპლექსი 

"უდაბნო"
ეკლესია "ნათლისმცხებელი" ადრეული შუა საუკ. სოფ. შუა განახლება 03.10.07  

3273 სამონასტრო კომპლექსი 
"უდაბნო"

კლდეში ნაკვეთი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. შუა განახლება 03.10.07  

3273 სამონასტრო კომპლექსი 
"უდაბნო"

ეკლესია "მთავარანგელოზი" XIX ს. სოფ. შუა განახლება 03.10.07  

3274 წმ. გიორგის ეკლესია 1893‐1895 წწ. სოფ. შუბანი 03.10.07  
3275 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ხიდისთავი. დასახლება "ზენობანი" 03.10.07  
3276 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ასკანა. მიდამოები 03.10.07  
3277 ეკლესია წმ. გიორგის განვით. შუა საუკუნეები სოფ. აჭი 03.10.07  ეროვნული
3278 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ბაილეთი (გურიანთა) 03.10.07  
3279 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ბაილეთი (გურიანთა) 03.10.07  
3280 ეკლესია განვით.შუა საუკუნეები სოფ. ვაკიჯვარი 03.10.07  
3281 ეკლესია განვ. შუა საუკუნეები სოფ. ვანისქედი (მთისპირის სოფ.საბჭო) 03.10.07  
3282 ქალაქი "პეტრა" ახ.წ. VI საუკუნე სოფ. გურიანთა, მიდამოები ვაშნარი 03.10.07  
3283 ეკლესია XVII‐XVIII სს. სოფ. თხინვალი 03.10.07  
3284 ეკლესია განვ. შუა საუკუნეები სოფ. კონჭკათი 03.10.07  
3285 ეკლესია ღვთისმშობლისა ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. ლიხაური 03.10.07  ეროვნული
3285 ეკლესია ღვთისმშობლისა სამრეკლო 1422 წ. სოფ. ლიხაური 03.10.07  ეროვნული
3285 ეკლესია ღვთისმშობლისა გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ლიხაური 03.10.07  ეროვნული
3286 ასკანის ციხე შუა საუკუნეები სოფ. მთისპირი 03.10.07  



3287 გუმბათიანი ეკლესია გვ.შუა საუკუნეები სოფ. ქვედა ბახვი 03.10.07  
3288 მონასტერი შემოქმედის ეკლესია ღვთაებისა შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3288 მონასტერი შემოქმედის ეკლესია "ზარზმა" XVI ს. სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3288 მონასტერი შემოქმედის სამრეკლო 1831 წ. სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3288 მონასტერი შემოქმედის გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3288 მონასტერი შემოქმედის გამოქვაბულები შუა საუკუნეები  სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3288 მონასტერი შემოქმედის სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი 03.10.07  ეროვნული
3289 "გორის გვერდის" ეკლესიის 

ნანგრევი და ეკლესია
განვით.შუა საუკუნეები სოფ. შემოქმედი, მიდამოები, მთაზე 03.10.07  

3290 მონასტერი ჯუმათი ეკლესია მთავარანგელოზისა შუა საუკუნეები სოფ. ჯუმათი 03.10.07  ეროვნული
3290 მონასტერი ჯუმათი სამრეკლო შუა საუკუნეები სოფ. ჯუმათი 03.10.07  ეროვნული
3291 ლუდისა და ხილეული წყლების  

ქარხანა
XX საუკუნის 30‐50‐იანი 
წლები

ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. №24 01.03.11 0101080  

3292 სახელმწიფო ცირკი XX ს‐ის დას;განახლებულია 
XX ს‐ის 60‐იანი წწ. 

ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. №23  01.03.11 0102190  

3293 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე ქ. №2 01.03.11 0202184  
3294 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნ. იმნაძის (ირაკლი აბაშიძის) ქ. #.3 01.03.11 0202258  
3295 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო‐XX ს‐ის 

დასაწყისი
ქ. ბათუმი, ნ. იმნაძის (ირაკლი აბაშიძის) ქ. № 4 01.03.11 0501001  

3296 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ბათუმი, ნ. იმნაძის (ირაკლი აბაშიძის) ქ. №6 05.10.07  
3297 კოლონადა XX ს‐ის 30‐იანი წლები ქ. ბათუმი, ზღვისპირა პარკი  ქ. ბათუმი, ბულვარი 01.03.11  
3298 ბათუმის სამგზავრო ტერმინალი     

(ბათუმის სამგზავრო ტერმინალი)
1960 წელი ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №3 01.03.11 0103341  

3299 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
(ყოფილი საზღვაო სანაოსნოს 
პარტკომისია)

XIX ს‐ის ბოლო ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის №8 05.10.07  

3300 ჩაის სახლი. (საკურორტო 
განყოფილება, ბათუმის საფოსტო 
განყოფილება)

XIX ს‐ის ბოლო ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის №12‐14 / ფარნავაზ მეფის №1 01.03.11 0103341  

3301 ინტერკლუბი. (საცხოვრებელი 
სახლი)

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №16 01.03.11 0103347  

3302 ბათუმის სამხატვრო სკოლა. 
(საცხოვრებელი სახლი)

XIX ს‐ის 80‐იანი წლები ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №22 / ხულოს ქ. №2 
/ქუთაისის ქ. №27

01.03.11 0103352  

3303 გამომცემლობა საბჭოთა აჭარა. 
(საცხოვრებელი სახლი)

XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №24 / ხულოს ქ. №1 01.03.11 0101134  

3304 საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს 
საინფორმაციო გამოთვლითი 
ცენტრი. (საცხოვრებელი სახლი )

XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №46 01.03.11 0103062  

3305 ხელოვნების მუზეუმი 1946 წელი                         (1956 
წელი)

ქ. ბათუმი, ერას ქ. №8 01.03.11 0202364  

3306 ჟურნალ “ჭოროხის" რედაქცია  XIX საუკუნის დასასრული ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №21 01.03.11 0101057  
3307 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №30 01.03.11 0101137  
3308 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №37 / ერას ქ. №32 01.03.11 0101075  
3309 ბათუმის №1 საშ. სკოლა  1904 წელი ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №3/ ჯინჭარაძის ქ. №19 01.03.11 0101408  



3310 პიონერთა პარკის შესასვლელი 
კოლონადა

XX ს‐ის 30‐იანი წლები ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №4 01.03.11 0102054  

3311 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბათუმი, თბილისის მოედანი №1 01.03.11 0103056  
3312 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის ბოლო 

XIX ს‐ის ბოლო 
ქ. ბათუმი, თბილისის მოედანი №3 01.03.11  

3313 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №9 01.03.11  
3314 საცხოვრებელი სახლი, ამჟ. 

სასტუმრო 1 მაისი
XX‐ს 50‐იანი წწ. ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30‐32. 05.10.07  

3315 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №36 01.03.11 0101054  
3316 ყოფილი  რკინიგზის ვაგზლის 

შენობა
XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №37 23.07.08 020101412  

3317 საცხოვრებელი სახლი 1925 წელი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №39 01.03.11 0101064  
3318 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №27 01.03.11 0102043  
3319 საცხოვრებელი სახლი 1895 წელი ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №32 01.03.11  
3320 საცხოვრებელი სახლი 1893 წელი ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №7 03.10.07  
3321 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №19 05.10.07  
3322 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №25/ ერას ქ. №18  06.10.07  
3323 საცხოვრებელი სახლი 1893 წელი ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №37 01.03.11 0101370  
3324 ქ.ბათუმის სახანძრო დაცვის 

განყოფილება
XIX‐XX სს მიჯნა ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №45 01.03.11 0202216  

3325 სასტუმრო "თურინჯი" XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბათუმი, დუმბაძის ქ. №5 01.03.11 0301166  
3326 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ.   №1/ზ. გამსახურდიას ქ. №44 01.03.11 0202059  

3327 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №6 01.03.11  
3328 საცხოვრებელი სახლი 1906 წელი ქ. ბათუმი, კომახიძის  ქ. №15 01.03.11 0202059  
3329 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუახანები                ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №4  01.03.11 0201068  
3330 აგროსამრეწველო კომბინატი / ამჟ. 

აჭარის ავტ. რესპუბლიკის 
მთავრობა

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №9 01.03.11 0202261  

3331 აჭარის მინსაბჭო / ამჟ. საქ. 
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ქ. 
ბათუმში

XX საუკუნე ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას  ქ. №10 01.03.11 0202276  

3332 პროკურატურა;. ფინანსთა 
სამინისტრო. (სამთავრობო დაცვის
ოფისი)

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №11 /მ. აბაშიძის ქ. №22 01.03.11 0202289  

3333 კულტურის სამინისტრო. 
(საცხოვრებელი სახლი)

XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №13/ მ. აბაშიძის ქ. №23  01.03.11 0202289  

3334 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №16 01.03.11 0201015  
3335 საცხოვრებელი სახლი 1881 წელი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №19  01.03.11 0201056  
3336 სომხური გრიგორიანული 

ეკლესია 
1905 წელი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქუჩა №25 01.03.11 0103241  

3337 რუსული მართლმადიდებლური 
ეკლესია 

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №35 01.03.11 0101206  

3338 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის 20‐30‐იანი წწ ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას  ქ. №33  01.03.11 0201153  



3339 ბათუმის პიონერთა და 
მოსწავლეთა სასახლე
(მოსწავლე‐ახალგაზრდობის 
რესპუბლიკური სახლი)

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი,  კ. გამსახურდიას ქ. №37 01.03.11 0202253  

3340 საცხოვრებელი სახლი 1902 წელი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №41/ ზუბალაშვილის ქ. 
№16

01.03.11 0103341  

3341 საცხოვრებელი სახლი / ყოფილი 
არქიტექტორთა კავშირის სახლი

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №32/ფარნავაზ მეფის ქ. 
№35

01.03.11 0102008  

3342 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №36 01.03.11 0102014  
3343 საცხოვრებელი სახლი.

ყოფილი შემნახველი სალარო 

XIX ს.                            ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ.  №14/ზ. გამსახურდიას ქ. №12 01.03.11 0203013  

3344 ბათუმის სტამბა.           ბანკი XX საუკუნე ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №20 01.03.11 0203013  
3345 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა ხანები ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №32 01.03.11 0203014  
3346 საცხოვრებელი სახლი 1881 წელი ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №34 01.03.11 0201056  
3347 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის შუა ხანები                ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №22‐24 01.03.11 0101255  
3348 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №28 01.03.11 0101320  
3349 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. #/30, ერას ქ. #10 01.03.11 0102188  
3350 საზოგადოება „სპარტაკი“‐ს 

სპორტული დარბაზი / ამჟ. 
სინაგოგა

1904 წელი ქ. ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ. #33 01.03.11 0102211  

3351 პედაგოგიური სასწავლებელი XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №32/ ერას ქ. №19 01.03.11 0101288  
3352 საცხოვრებელი სახლი 1937 წელი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №41 01.03.11 0203512  
3353 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №44 /ვ. გორგასლის ქ. №62 01.03.11 0202252  

3354 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის შუა ხანები ქ. ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ. 50 / ზუბალაშვილის ქ. #32 01.03.11 0201184  

3355 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანები ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №7/ კ. გამსახურდიას ქ. №1 03.01.11 0101173  

3356 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №9/კ. გამსახურდიას ქ. №2 03.01.11 0101173  

3357 კაპმშენნსამმართველო. 
საცხოვრებელი სახლი

XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №13/დუმბაძის ქ. №2 03.01.11 0101173  

3358 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №17 01.03.11 0202039  
3359 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №19/ დემეტრე 

თავდადებულის ქ. №1
01.03.11 0202039  

3360 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №21 /ვაჟა ფშაველას ქ. №2 05.10.07  

3361 საქ. მეცნიერებათა აკადემია. 
ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის 
სახ. სამეცნიერო‐კვლევითი 
ინსტიტუტი

XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №23 01.03.11 0202062  

3362 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №27 /მელიქიშვილის ქ. №1 01.03.11 0202120  

3363 ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. 
პედაგოგიური ინსტიტუტის 
ბიბლიოთეკა და არქივი

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №33 01.03.11 0102066  



3364 ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. 
პედაგოგიური ინსტიტუტი

XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35 01.03.11 0102442  

3365 რესტორანი ბათუმი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. #6/ ახ. მელაშვილის ქ. 
#10

01.03.11 0103191  

3366 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. #8‐10/ახ. მელაშვილის ქ. 
#9

01.03.11  

3367 საცხოვრებელი სახლი 1891 წელი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №9 01.03.11 0102484  
3368 ბათუმრეწვაჭრობა XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №13/ 05.10.07  
3369 ძველი აბანო.          ყოფილი აბანო XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №35 23.07.08 020201166  

3370 ილია ჭავჭავაძის ბათუმის 
დრამატული თეატრი

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №1 01.03.11 0101120  

3371 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის პრ.. №7/12 01.03.11 0101424  
3372 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი                  ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №13 01.03.11  
3373 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №14 01.03.11 0102259  
3374 აჭარის ასსრ კინემატოგრაფიის 

კომიტეტი

საცხოვრებელი სახლი

XX საუკუნე ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №16 01.03.11 0102259  

3375 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი შ. რუსთაველის გამზ. №22  01.03.11 0402082  
3376 წმინდა ბარბარეს ეკლესია XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №26/ ვაჟა‐ფშაველას ქ. 

№3
01.03.11 0402031  

3377 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №31 01.03.11 0102432  
3378 ჩარკვიანის სახ. სამშობიარო 

სახლი
XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №39 /26 მაისის ქ. №5 01.03.11 0102198  

3379 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, საიათნოვას ქ. №3 01.03.11 0102213  
3380 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის 80‐იანი წლები ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიას ქ. №5 /ქუთაისის ქ. №9 01.03.11 0102096  
3381 ბათუმის ავტოსკოლა

სანტექნიკის სალონი, საბროკერო 
კომპანია

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №7 01.03.11 0102168  

3382 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნე ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №12 01.03.11 0103023  
3383 საცხოვრებელი სახლი 1892 წელი ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №14 01.03.11 0201150  
3384 თურქეთის გენერალური 

საკონსულო
XIX‐XXსს. მიჯნა ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ.  №8 01.03.11 0202078  

3385 მემედ აბაშიძის სახლ‐მუზეუმი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ.  №9 01.03.11 0202112  

3386 წითელი ჯვრის ოფისი 1912 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №10 /მაზნიაშვილია ქ. №1 01.03.11 0202205  
3387 საცხოვრებელი სახლი/სასტუმრო 

“ალიკ”
XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №14 /მაზნიაშვილის ქ. №2 01.03.11 0103052  

3388 საცხოვრებელი სახლი, ავეჯის 
სახლი

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მემედ აბაშიძის პრ. #13 / მაზნიაშვილის ქ. #3 01.03.11 0101342  

3389 "აჭარკოოპკავშირი" XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №16 01.03.11 0101429  
3390 საქართველოს ეროვნული ბანკი 1900 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №25 / კ. გამსახურდიას ქ. №12 01.03.11 0101172  

3391 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი                  ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №27  01.03.11 0101186  



3392 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი                           ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №29  01.03.11 0101128  
3393 ბათუმის №10 საფოსტო 

განყოფილება 
XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №33 01.03.11 0101166  

3394 აფთიაქი #1. ჯანდაცვის და 
ვეტერანთა ადგილობრივი 
სამსახური

XX ს‐ის დასაწყისი                    ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №32‐34  01.03.11 0101066  

3395 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №35 01.03.11 0101175  
3396 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი                   ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №36 01.03.11 0101197  
3397 გაზეთ "აჭარის" რედაქცია 1940 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №38 01.03.11 0101240  
3398 საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს წარმომადგენლობა 
ქ. ბათუმში

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №40 / დემეტრე 
თავდადებულის ქ. №12

01.03.11 0101240  

3399 აჭარის ტელევიზია XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №41 01.03.11 0101312  
3400 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №43 01.03.11 0101317  
3401 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 

ბათუმის საქალაქო ორგანიზაცია 
XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №44 01.03.11 0102165  

3402 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №45/ ლ. ასათიანის ქ. №17 01.03.11 0102263  
3403 განათლების მუშაკთა საოლქო 

სახლი
1923 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №49 01.03.11 0102306  

3404 საცხოვრებელი სახლი  XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №50 01.03.11 0102320  
3405 სამუსიკო სკოლა 1899 წელი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ.   №58 01.03.11 0102355  
3406 კავშირგაბმულობის განყოფილება ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №3 05.10.07  

3407 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №5/6 01.03.11 0201053  
3408 რუსული მართლმადიდებლური 

ეკლესია

წმ. ნიკოლოზის სახელობის 
ეკლესია

1865 წელი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №20 01.03.11 0101429  

3409 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №33 /მაზნიაშვილის ქ. 
№25

01.03.11 0402031  

3410 ბათუმის შ.ს. განყოფილება /ამჟ. 
პოლიციის შენობა

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №48 01.03.11 0101355  

3411 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №51 01.03.11  
3412 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუახანები ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №88 / 26 მაისის ქ. №35 01.03.11 0102361  

3413 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. №2/ მელაშვილის ქ. №5 01.03.11 0101308  
3414 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. №4 01.03.11 0102365  
3415 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №3 01.03.11 0101079  
3416 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №35 01.03.11 0101090  



3417 წმ. მარიამის სახ. კათოლიკური 
ეკლესია

ღვთისმშობლის შობის სახელობის 
საკათედრო ტაძარი

1903 წელი ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №53/ 
ზუბალაშვილის ქ. №25

01.03.11 0101407  

3418 მეჩეთი            ბათუმის ორთა ჯამე 1866 წელი ქ. ბათუმი, ჩკალოვის ქ. №8/ქუთაისის ქ. №33 05.10.07 0102007  

3419 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის 80‐იანი წლები ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №22 01.03.11  
3420 ქ. ბათუმის 1‐ლი საავადმყოფო

ბათუმის #2 პოლიკლინიკა

XX საუკუნის შუა ხანა ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №47 01.03.11 0102351  

3421 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №13/ხულოს ქ. №12 01.03.11 0103223  
3422 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №54 01.03.11 0102417  
3423 საცხოვრებელი სახლი 1935 წელი ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. №56 /ფარნავაზ მეფის ქ. 

№71/ასათიანის ქ. №38
01.03.11 0101209  

3424 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, წერეთლის ქ. №1 01.03.11 0101385  
3425 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №8/ ზ. გამსახურდიას ქ. №36 01.03.11  
3426 რუსული აბანო XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №10 01.03.11  
3427 საცხოვრებელი სახლი XXს ბოლო ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №7  
3428 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული          ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №9 01.03.11 0102021  
3429 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №20/22 /მარჯანიშვილის ქ. №8 01.03.11 0102052  

3430 ბათუმის მერია 1905 წელი ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №25/ერას ქ. №7 01.03.11 0102144  
3431 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. №4 01.03.11  
3432 ბათუმის ზღვისპირა ბულვარი 1884‐

XX საუკუ ნის 30‐იანი წლები
ქ. ბათუმი, სანაპირო ზოლი 01.03.11 0402060  

3433 ქობულეთის ზღვისპირა ბაღი ქ. ქობულეთი 03.10.07  
3434 "მამუკას ციხე” გვიანი შუა საუკ. სოფ. ალამბარი 03.10.07  
3435 ბობოყვათის სამთავრობო 

რეზიდენცია
სოფ. ბობოყვათი 03.10.07  

3436 ”წმ. მარიამის” ეკლესია XIX ს. სოფ. დაგვა 03.10.07  
3437 ”წმ. კონსტანტინეს” გუმბათიანი 

ეკლესია
1901‐1911 წწ. სოფ. ზედა კვირიკე 03.10.07  

3438 დარბაზული ეკლესია გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ზედა აჭყვია 03.10.07  
3439 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XX ს. სოფ. ზედა აჭყვია, სასაფლაოზე 03.10.07  
3440 საწნახელი ძვ.წ. აღ. III საუკ. სოფ. ზენითი 03.10.07  
3441 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ. კვირიკე  03.10.07  ეროვნული
3442 ცხემვანის ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. კობალაური. მიდამოები "ცხემვანი"  03.10.07  
3443 "ვარჯანაულის ხიდი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ტყემაკარავი, 4 კმ. აღმოსავლეთით კინტრიშის 

ხეობა
03.10.07  

3444 ხიდი XIX ს. სოფ. ტყემაკარავი, მდ. კინტრიში 03.10.07  
3445 ”წმ. გიორგის” ეკლესია XX ს. სოფ. ქვედა აჭყვა 03.10.07  
3446 ჯამე XIX ს. სოფ. ქვედა დაგვა 03.10.07  
3447 ხიდი XIX ს. სოფ. ქობულეთი 03.10.07  



3448 პეტრას ციხე საკათედრო ტაძარი VI ს. სოფ. ციხისძირი 03.10.07  ეროვნული
3448 პეტრას ციხე ტაძრის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი 03.10.07  ეროვნული
3448 პეტრას ციხე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი 03.10.07  ეროვნული
3448 პეტრას ციხე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ციხისძირი 03.10.07  ეროვნული
3449 "ელიას ციხე" შუა საუკ. სოფ. ჭახათი, მიდამოები "ჭახათის მთა" 03.10.07  
3450 გუმბათიანი ეკლესია "სამება" XIX ს. სოფ. ჩაისუბანი  03.10.07  
3451 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხალა 03.10.07  
3452 ხიდი "თემარკოფის ხიდი" გვიანი შუა საუკ. სოფ. ხალა 03.10.07  
3453 სამონასტრო კომპლექსი ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ხინო 03.10.07  
3453 სამონასტრო კომპლექსი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. ხინო 03.10.07  
3453 სამონასტრო კომპლექსი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ხინო 03.10.07  
3454 ჯამე 1923 წ. სოფ. ხეცუბანი, სასაფლაოზე 03.10.07  
3455 ხიდი XIX ს. სოფ. ხეცუბანი 03.10.07  
3456 ჯამე XIX ს.  სოფ. აბუქედა 03.10.07  
3457 ჯამე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ახო 03.10.07  ეროვნული
3458 კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გეგელიძეები 03.10.07  
3459 ჯამე XIX ს. სოფ. გეგელიძეები 03.10.07  
3460 ჯამე XIX ს. სოფ. გულები 03.10.07  
3461 დანდალოს ხიდი  XI_XII სს. სოფ. დანდალო, გარეუბანი 03.10.07  ეროვნული
3462 ციხე "კავიანი" XII‐XIII სს. სოფ. დანდალო, "ქალივაკე" 03.10.07  
3463 ჯამე XIX ს. სოფ. დოლოგანი 03.10.07  
3464 ჯამე XIX ს. სოფ. ვარჯანისი 03.10.07  
3465 ჯამე XIX ს. სოფ. ზედა ბზუბზუ 03.10.07  
3466 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზედა მახუნცეთი 03.10.07  
3467 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ზენდიდი 03.10.07  
3468 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ზენდიდი 03.10.07  
3469 კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. ზესოფელი, სამხ.‐დასავლეთით 03.10.07  
3470 ციხის ნანგრევი განვით. შუა საუკუნ. სოფ. ზენდიდი 03.10.07  
3471 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზვარე, ცენტრ. გზაზე 03.10.07  
3472 ჯამე 1834 წ. სოფ. ზვარე 03.10.07  
3473 ჯამე XIX ს. სოფ. კვაშტა 03.10.07  
3474 ჯამე XIX ს. სოფ. კოკოტაური 03.10.07  
3475 საწნახელი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. კოკოტაური, მამულაძეების ეზო 03.10.07  
3476 ჯამე XIX ს. სოფ. კოლოტაური 03.10.07  
3477 მედრესე XIX ს. სოფ. მილისა 03.10.07  
3478 წყარო XX ს. სოფ. მეძიბნა 03.10.07  
3479 შარვაშიძეების ნასახლარი XVII ს. სოფ. ოქტომბერი 03.10.07  
3480 ციხე "ცივისროლა" შუა საუკუნეები სოფ. პირველი მაისი, მიდამოები 03.10.07  
3481 "მიწის ხიდი" შუა საუკუნეები სოფ. პირველი მაისი, მიდამოები 03.10.07  
3482 ჯამე XIX ს. სოფ. უჩხითი 03.10.07  
3483 ხიდი  XI‐XII სს. სოფ. ქვედა მახუნცეთი 03.10.07  ეროვნული
3484 ჯამე XIX ს. სოფ. ქვედა მახუნცეთი 03.10.07  
3485 ხიდი გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. ცხომორისი 03.10.07  ეროვნული
3486 ჯამე XIX ს. სოფ. ცხომორისი 03.10.07  
3487 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ძეწმანი 03.10.07  
3488 ჯამე XIX ს. სოფ. ძეწმანი 03.10.07  
3489 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. წონიარისი  03.10.07  ეროვნული
3490 ჯამე XIX ს. სოფ. წონიარისი 03.10.07  
3491 ჯამე XIX ს. სოფ. ჭინკაძეები 03.10.07  



3492 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. დარჩიძეები "ყალაბონი" 03.10.07  
3493 ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარჯანაული  03.10.07  ეროვნული
3494 "ფურთიოს ხიდი" XI‐XII სს. სოფ. ზამლეთი, მიდამოები  03.10.07  ეროვნული
3495 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. ნიგაზეული  03.10.07  
3496 ციხე გვ. შუა საუკუნეები სოფ. ტაკიძეები  03.10.07  
3497 ციხე გვიანი შუა საუკუნ. უჩამბის თემი  03.10.07  
3498 ციხე გვ. შუა საუკუნეები სოფ. ხიჭაური 03.10.07  
3499 ციხე გვიანი შუა საუკ. ქ. ბათუმი, მიდამოები "თამარა" 03.10.07  
3500 გუმბათიანი ეკლესია (ბერძნული) XIX ს. სოფ. ახალშენი 03.10.07  

3501 მეჩეთი XIX ს. სოფ. მარადიდი 03.10.07  
3502 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. მახო  03.10.07  
3503 ციხე გვიანი შუა საუკ. სოფ. მირვეთი   03.10.07  
3504 ხიდი XVIII ს. სოფ. ქოქოლეთი, მდ. მაჭახელაზე 03.10.07  ეროვნული
3505 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ცხემლარა, სოფ.  ქვედა ჩხუტუნეთის მიდამოები 03.10.07  ეროვნული

3506 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ.  ბეღლეთი 03.10.07  ეროვნული
3507 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. დიაკონიძეები 03.10.07  
3508 ჯამე გვიანი შუა საუკ. სოფ.  დიდაჭარა  03.10.07  ეროვნული
3509 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ვერნები  03.10.07  
3510 "ხიხიანის ციხე" შუა საუკ. სოფ. ზედა თხილვანა 03.10.07  
3511 ხიდი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ოქრუაშვილები 03.10.07  ეროვნული
3512 სხალთის ტაძარი ტაძარი ერთნავიანი სხალთის თემი 03.10.07  ეროვნული
3512 სხალთის ტაძარი სამრეკლო XIII ს. სხალთის თემი 03.10.07  ეროვნული
3512 სხალთის ტაძარი მარანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი 03.10.07  ეროვნული
3512 სხალთის ტაძარი გალავანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი 03.10.07  ეროვნული
3512 სხალთის ტაძარი სხვა ნაგებობანი გვიანი შუა საუკ. სხალთის თემი 03.10.07  ეროვნული
3513 "ხიხაძირის ციხე" შუა საუკუნეები სოფ. ხიხაძირი  03.10.07  ეროვნული
3514 სოხუმის დენდროპარკი ქ. სოხუმი 03.10.07  
3515 ბესლეთის ხიდი XII‐XIII სს. ქ. სოხუმი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3516 დიოსკურიას ციხე ჩვ.წ. აღ II ს. ქ. სოხუმი 03.10.07  ეროვნული
3517 სოხუმის სინაგოგა XX ს. ქ. სოხუმი 03.10.07  
3518 წმ. ელიას სახელობის ეკლესია 1910 წ. სოფ. ამზარა 03.10.07  
3519 წმ. გიორგის ეკლესია XX ს. სოფ. აჩანდარა 03.10.07  
3520 სალოცავი ”იოანე 

ნათლისმცემლის თავი”
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ახალშენი 03.10.07  

3521 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. ახალშენი 03.10.07  
3522 წმ. თევდორეს ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ახალშენი 03.10.07  
3523 ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ბესლეთი, სასაფლაოზე 03.10.07  
3524 წმ. გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფ. ბესლეთი 03.10.07  
3525 ციხის ნანგრევი შუა საუკუნეები სოფ. გუმა, ჩრდ‐ით 03.10.07  
3526 ციხის ნანგრევები შუა საუკუნეები სოფ. გუმისთა 03.10.07  
3527 ციხედარბაზი შუა საუკუნეები სოფ. გუმისთა 03.10.07  
3528 წმ. დემეტრეს ეკლესია XX ს. სოფ. ზემო ბირცხა 03.10.07  
3529 ეკლესია  XIX ს. სოფ. ზემო ეშერა 03.10.07  
3530 ეკლესიის ნანგრევი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ზემო იაშთხვა 03.10.07  
3531 იოანე ოქროპირის ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. კამანი 03.10.07  
3532 ციხედარბაზი შუა საუკუნეები სოფ. კამანი, აღმოსავლეთით 03.10.07  
3533 ეკლესია XIX‐XX სს. სოფ. კელასური 03.10.07  



3534 ეკლესიის ნანგრევები XIX‐XX სს. სოფ. მთისკალთა 03.10.07  
3535 ფერიცვალების სახელობის 

ეკლესია
XIX ს. სოფ. მთისკალთა 03.10.07  

3536 წმ. პანაიას ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ნახშირა 03.10.07  
3537 წმ. ილიას ეკლესია XX ს. სოფ. ნახშირა 03.10.07  
3538 ღვთისმშობლის ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ოდიში 03.10.07  
3539 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XX ს. სოფ. პავლოვსკოე 03.10.07  

3540 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ფსხე 03.10.07  
3541 ღვთისმშობლის ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო ბირცხა 03.10.07  
3542 ბედია. მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი X‐XIII სს. სოფ. აგუბედია, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3542 ბედია. მონასტერი სამრეკლო XIII‐XIV სს. სოფ. აგუბედია, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3542 ბედია. მონასტერი სასახლე შუა საუკუნეები სოფ. აგუბედია, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3542 ბედია. მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. აგუბედია, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3543 ეკლესია მარმალაბაა გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. აძიუბჟა, მიდამოები 03.10.07  
3544 ილორის წმ. გიორგისა 

ეკლესია
ერთნავიანი ეკლესია XI ს. სოფ. ილორი 03.10.07  ეროვნული

3544 ილორის წმ. გიორგისა 
ეკლესია

სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. ილორი 03.10.07  ეროვნული

3544 ილორის წმ. გიორგისა 
ეკლესია

გალავანი გვიანი შუა საუკ. სოფ. ილორი 03.10.07  ეროვნული

3545 მოქვის მონასტერი ტაძარი X ს. სოფ. მოქვი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3545 მოქვის მონასტერი სამრეკლო გვიანი შუა საუკ. სოფ. მოქვი, მიდამოები 03.10.07  ეროვნული
3546 ადაგუას მთის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ჯგერდა 03.10.07  
3547 ახალი ათონის პარკი ქ. ახალი ათონი 03.10.07  
3548 სვიმონ კანანელის ეკლესია IX‐X სს., გადაკ. XIX ს. II 

ნახევარში
ქ. ახალი ათონი 03.10.07  ეროვნული

3549 წმ. პანტელეიმონის მონასტერი XIX ს. II ნახ. ქ. ახალი ათონი 03.10.07  
3550 კოშკი განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი, სანაპირო 03.10.07  
3551 ივერიის მთის მონასტერი ქვედა ციხე განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის (აფსარის) მთა 03.10.07  ეროვნული
3551 ივერიის მთის მონასტერი ზედა ციხე განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის (აფსარის) მთა 03.10.07  ეროვნული
3551 ივერიის მთის მონასტერი ეკლესია VIII‐IX სს. გადაკ.XIX ს. ქ. ახალი ათონი ივერიის (აფსარის) მთა 03.10.07  ეროვნული
3551 ივერიის მთის მონასტერი სხვა ნაგებობანი განვით. შუა საუკ. ქ. ახალი ათონი ივერიის (აფსარის) მთა 03.10.07  ეროვნული
3552 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. აბღარხუქი "მუშბების ადგილი" 03.10.07  
3553 ციხე "აბოხუაწა" კომპლექსი ეკლესია VIII‐IX სს. სოფ. აბღარქუხი. აღმოსავლეთით ნაწილი ამბარა 03.10.07  

3553 ციხე "აბოხუაწა" კომპლექსი სასახლე X ს. სოფ. აბღარქუხი. აღმოსავლეთით ნაწილი ამბარა 03.10.07  

3553 ციხე "აბოხუაწა" კომპლექსი გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. აბღარქუხი. აღმოსავლეთით ნაწილი ამბარა 03.10.07  

3554 ბერების საცხ. სახლი XIX ს. სოფ. ანუხვა, სოფ. ცენტრი 03.10.07  
3555 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ანუხვა, სამხრეთ‐აღმოსავლეთ ნაწილში 03.10.07  
3556 სვიმონ კანანელის გამოქვაბული ადრეული შუა საუკ. სოფ. ანუხვა, სამხრეთ‐აღმოსავლეთ განაპირას 03.10.07  

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

03.10.07  ეროვნული

3558 ეკლესია "სერი ბაბა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ბამბორა, ზღვისპირას 03.10.07  
3559 გამოქვაბული (სახიზარი) შუა საუკუნეები სოფ. ბარმიში, საკალმახე მეურნეობასთან 03.10.07  
3560 ციხე შუა საუკ. სოფ. დურიფში, მდ. ხიფსას ხეობა 03.10.07  



3561 ეკლესია განვით. შუა საუკ. სოფ. ზვანდრიფში, ადგილი "აფსარხუ" 03.10.07  
3562 სტელა არაბული წარწერით გვიანი შუა საუკ. სოფ. კალღახვარა, სკოლა‐ინტერნატის მუზეუმი 03.10.07  
3563 ციხე "ჰასან‐თაბა" შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა, მდ. ბზიფის ხეობა 03.10.07  
3564 ბზიფის ციხე გალავანი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა 03.10.07  ეროვნული
3564 ბზიფის ციხე კოშკები შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა 03.10.07  ეროვნული
3564 ბზიფის ციხე ტაძარი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა 03.10.07  ეროვნული
3564 ბზიფის ციხე სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. კალღახვარა 03.10.07  ეროვნული
3565 ეკლესია "აბა‐ათა" განვით. შუა საუკ. სოფ. ლიხნი, დასავლეთ განაპირას 03.10.07  ეროვნული
3566 კომპლექსი გუმბათიანი ტაძარი X‐XI სს. სოფ. ლიხნი 03.10.07  ეროვნული
3566 კომპლექსი შერვაშიძის სასახლე X‐XI და XIX სს. სოფ. ლიხნი 03.10.07  ეროვნული
3566 კომპლექსი სხვა ნაგებობანი XIX ს. სოფ. ლიხნი 03.10.07  ეროვნული
3567 დოლმენები ძვ.წ. II ათასწ.I ნახევარი სოფ.ოთხარა 03.10.07  
3568 ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ოთხარა 03.10.07  
3569 იბერიის მთის მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი X‐XI სს. სოფ. ფსირცხა, მიდამოები 03.10.07  
3569 იბერიის მთის მონასტერი ბაზილიკა სიმონ კანანელისა X‐XI სს. სოფ. ფსირცხა, მიდამოები 03.10.07  
3569 იბერიის მთის მონასტერი ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ფსირცხა, მიდამოები 03.10.07  
3569 იბერიის მთის მონასტერი ციხე XIV‐XV სს. სოფ. ფსირცხა, მიდამოები 03.10.07  
3569 იბერიის მთის მონასტერი სხვა ნაგებობანი შუა საუკუნეები სოფ. ფსირცხა, მიდამოები 03.10.07  
3570 ეკლესია გვიანი შუა საკუ. სოფ. ყულანურხვა 03.10.07  
3571 ეკლესია განვით. შუა საუკუნეები სოფ. ხოფი, ჩრდ‐დასავლეთით 3 კმ. 03.10.07  
3572 გაგრის ციტრუსების მეურნეობის 

ძველი ბაღი
ქ. გაგრა 03.10.07  

3573 გაგრის ცენტრალური პარკი ქ. გაგრა 03.10.07  
3574 ეკლესია ბაზილიკური VI‐VII სს. ქ. გაგრა 03.10.07  ეროვნული
3575 წმ. ევპატიოსის გამოქვაბული შუა საუკუნეები ქ. გაგრა, ციზევრას ხეობა 03.10.07  
3576 ბერძნული ეკლესია XIX‐XX სს. ქ. გაგრა, ალპური გზის მე‐6 კმ. 03.10.07  
3577 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები ქ. გაგრა, გაგრიფშის ხეობა 03.10.07  
3578 კოშკი შუა საუკუნეები ქ. გაგრა, ოქტომბრის ქ. №68 სახლის ეზოში 03.10.07  
3579 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები ქ. გაგრა, დასახ. ლიძავა‐ტევრი 03.10.07  
3580 სამაფსიდიანი ეკლესია ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ალახაძი 03.10.07  
3581 ბზიფის ტაძარი და ციხე VIII_X სს. დაბა ბზიფი 03.10.07  
3582 ბაზილიკური ეკლესიის 

ნანგრევები
დაბა ბზიფი 03.10.07  

3583 მონასტერი ტაძარი გუმბათიანი X ს. დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  ეროვნული
3583 მონასტერი ეკლესია განახლებისა შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  ეროვნული
3583 მონასტერი ეკლესია მცირე შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  ეროვნული
3583 მონასტერი ეკლესიის ნანგრევები შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  ეროვნული
3583 მონასტერი სამონასტრო ნაგებობანი შუა საუკუნეები დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  ეროვნული
3584 კომპლექსი ბიჭვინთა X‐XII სს. დაბა ბიჭვინთა 03.10.07  
3585 ეკლესია ადრეული შუა საუკ. დაბა განთიადი 03.10.07  
3586 განთიადის ბაზილიკა VII ს. დაბა განთიადი 03.10.07  ეროვნული
3587 ბერძნული ეკლესია XIX ს. დაბა განთიადი 03.10.07  
3588 ეკლესია‐მონასტერი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. სულევო 03.10.07    
3589 გულრიფშის ბაღი დაბა გულრიფში 03.10.07  
3590 ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ბაბუშარა 03.10.07  
3591 ტაძარი გუმბათიანი VI‐VII სს. სოფ. დრანდა 03.10.07  ეროვნული
3592 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №5 05.10.07  
3593 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №4‐6 05.10.07  
3594 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №20 05.10.07  



3595 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. №28 05.10.07  
3596 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №17  05.10.07  
3597 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №19  05.10.07  
3598 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. №41  05.10.07  
3599 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის I ჩიხი №8  05.10.07  
3600 საზოგადოებრივი შენობა ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. №2  05.10.07  
3601 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. №10 05.10.07  
3602 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. №23 05.10.07  
3603 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. №25 05.10.07  
3604 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმის სიღნაღის ისტორიულ‐
ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ჩიხი №8 05.10.07  

3605 საზოგადოებრივი შენობა ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №2 05.10.07  
3606 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №7 05.10.07  
3607 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №8  05.10.07  
3608 საცხოვრებელი სახლი 

„ფიროსმანის სახლი“
ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. №16‐18 05.10.07  

3609 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, გორგასლის ქ. №1 05.10.07  
3610 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, გორგასლის ქ. №2 05.10.07  
3611 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, გორგასლის ქ. №3 05.10.07  
3612 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, გორგასლის ქ. №8 05.10.07  
3613 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, კოსტავას ქ. №6  05.10.07  
3614 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის ქ. №12 05.10.07  
3615 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის ქ. №10 05.10.07  
3616 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის ქ. №23 05.10.07  
3617 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ერეკლე II‐ს ქ. №1 05.10.07  
3618 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ერეკლე II‐ს ქ. №34 05.10.07  
3619 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის ქ. №10 05.10.07  
3620 საცხოვრებელი სახლი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის ქ. №14 05.10.07  
3621 ც. დადიანის ქუჩა №1‐დან №9‐ის 

ჩათვლით
ქ. სიღნაღი. ც. დადიანის ქუჩა №1‐დან №9‐ის ჩათვლით 
(ი. სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე

05.10.07  

3622 არსენას ქუჩა ქ. სიღნაღი. არსენას  ქ. №1‐დან №15‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3623 ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა №2‐დან №38‐ის 
ჩათვლით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების 
გარეშე 

05.10.07  

3624 ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ილ. ჭავჭავაძის I ჩიხი, მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3625 ფიროსმანის ქუჩა  ფიროსმანის ქ. №2‐დან №22‐ის ჩათვლით, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3626 სარაჯიშვილის ქუჩა  ქ. სიღნაღი. სარაჯიშვილის ქ. №1‐დან ვაჟა‐ფშაველას 
ქუჩის გადაკვეთამდე, მასზე განლაგებული შენობა‐
ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3627 სარაჯიშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. სარაჯიშვილის შეს., მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3628 ბარათაშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ბარათაშვილი ქ. №1‐დან №48‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

05.10.07  

3629 ბეჟანიშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ბეჟანიშვილის ქ., მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010208231  



3630 ერეკლე II ქუჩა ქ. სიღნაღი. ერეკლე II ქ. №1‐დან №34‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010306800  

3631 რუსთაველის ქუჩა ქ. სიღნაღი. რუსთაველის ქ. №2‐დან №28‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010408124  

3632 რუსთაველის ქუჩა ქ. სიღნაღი. რუსთაველის შესახვევი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010408012  

3633 9 აპრილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. 9 აპრილის ქ. №1‐დან №34‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010208204  

3634 9 აპრილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. 9 აპრილის I შესახვევი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010208229  

3635 ევდოშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ევდოშვილის  ქ. №2‐დან №23‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010208238  

3636 ევდოშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ევდოშვილის  შესახვევი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010208242  

3637 ვახტანგ გორგასლის ქუჩა  ქ. სიღნაღი. ვახტანგ გორგასლის  ქ. №2‐დან №22‐ის 
ჩათვლით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების 
გარეშე 

11.10.07 010208233  

3638 თამარ მეფის ქუჩა ქ. სიღნაღი. თამარ მეფის  ქ. №3‐დან №26‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506453  

3639 თამარ მეფის I შესახვევი ქ. სიღნაღი. თამარ მეფის I შესახვევი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506261  

3640 დავით აღმაშენებლის ქუჩა  ქ. სიღნაღი. დავით აღმაშენებლის ქ., მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506086  

3641 მ. კოსტავას ქუჩა  ქ. სიღნაღი. მ. კოსტავას ქ., მასზე განლაგებული შენობა‐
ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506097  

3642 ცოტნე დადიანის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ცოტნე დადიანის ქ., მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506118  

3643 ლოლაშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ლოლაშვილის ქ., მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506134  

3644 მოსაშვილის ქუჩა  ქ. სიღნაღი. მოსაშვილის ქ.,  №2‐დან №18‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506140  

3645 მოსაშვილის ქუჩა ქ. სიღნაღი. მოსაშვილის I შეს., მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506225  

3646 ქეთევან წამებულის ქუჩა ქ. სიღნაღი. ქეთევან წამებულის ქ.,  №2‐დან №8‐ის 
ჩათვლით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების 
გარეშე 

11.10.07 010506145  

3647 გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა ქ. სიღნაღი. გიორგი ბრწყინვალის ქ.,  №1‐დან ქეთევან 
წამებულის ქუჩის გადაკვეთმადე, მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010503406  

3648 გრაცის მოედანი ქ. სიღნაღი. გრაცის მოედანი, მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506149  

3649 დოდაშვილის მოედანი ქ. სიღნაღი. დოდაშვილის მოედანი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506158  

3650 დავით აღმაშენებლის მოედანი ქ. სიღნაღი. დავით აღმაშენებლის მოედანი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე 

11.10.07 010506170  

3651 თბილისის ისტორიული ნაწილის 
ქუჩათა ქსელი, მასზე 
განლაგებული შენობა‐
ნაგებობების გარეშე

ქ. თბილისი,  დადიანის ქუჩა, ქიქოძის ქუჩა,  მაჩაბელის
ქუჩა, იაშვილის ქუჩა, ჭონქაძის ქუჩა, გერგეთის ქუჩა, 
ასათიანის ქუჩა, კოჯრის ქუჩა, ამაღლების ქუჩა, მესხის 
ქუჩა, ჩაიკოვსკის ქუჩა, ლეონიძის ქუჩა, ლერმონტოვის 
ქუჩა ‐ მათზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების 
გარეშე

11.10.07  



3652 წმ. მიხეილ ტვერელის ეკლესია 1905 წელი ქ. თბილისი, 8 მარტის ქუჩა 36 11.10.07 010208231  
3653 9 აპრილის ბაღი 1859‐1865 წწ ქ. თბილისი, 9 აპრილის ბაღი 11.10.07 010306800  
3654 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქუჩა 2 11.10.07 010408124  

3655 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქუჩა 4 11.10.07 010408012  
3656 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაკელია თამარის ქუჩა 13 11.10.07 010208204  

3657 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაკელია თამარის ქუჩა 3ა 11.10.07 010208229  

3658 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაკელია თამარის ქუჩა 5 11.10.07 010208238  

3659 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბაკელია თამარის ქუჩა 7 11.10.07 010208242  
3660 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაკელია თამარის ქუჩა 9 11.10.07 010208233  

3661 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს I შესახვევი 11.10.07 010506453  
3662 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს I შესახვევი 13 11.10.07 010506261  
3663 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 1 11.10.07 010506086  
3664 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 13 11.10.07 010506097  
3665 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 15 11.10.07 010506118  
3666 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 17 11.10.07 010506134  
3667 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 19 11.10.07 010506140  
3668 ჭრელი აბანო მე‐18 საუკუნე ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 2 11.10.07 010506225  
3669 აბანოები მე‐18 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 2 / იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 7 11.10.07 010506145  

3670 აბანოები (მეითარის) მე‐18 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 20 / იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 
1

11.10.07 010503406  

3671 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 21 11.10.07 010506149  
3672 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 23 11.10.07 010506158  
3673 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 25 11.10.07 010506170  
3674 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 29 11.10.07 010506182  
3675 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, აბანოს ქუჩა 31 11.10.07 010506211  
3676 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბანოს შესახვევი 10 11.10.07 010506280  

3677 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბანოს შესახვევი 2 11.10.07 010506454  
3678 წმ. სამების ეკლესია 1863 წელი ქ. თბილისი, აბაშიძე გრიგოლის ქუჩა 4 11.10.07 010407017  
3679 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბაშიძე გრიგოლის ქუჩა 6 11.10.07 010407021  
3680 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბაშიძე გრიგოლის შესახვევი 4 11.10.07 010407007  
3681 ელექტროსადგური 1930 წელი ქ. თბილისი, აბაშიძე დოდოს ქუჩა 10 11.10.07 010206239  
3682 სააქციო საზოგადოება 

"ენერგომონტაჟი"
1911 წელი ქ. თბილისი, აბაშიძე დოდოს ქუჩა 10 11.10.07 010206222  

3683 საქვაბე 1912 წელი ქ. თბილისი, აბაშიძე დოდოს ქუჩა 10 11.10.07 010206159  
3684 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაშიძე დოდოს ქუჩა 11 11.10.07 010205063  

3685 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაშიძე დოდოს ქუჩა 3 11.10.07 010205053  

3686 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბაშიძე ვასოს ქუჩა 16 11.10.07 010307089  
3687 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბაშიძე ვასოს ქუჩა 6 11.10.07 010307502  
3688 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი ქ. თბილისი, აბაშიძე ვასოს ქუჩა 7 / აბაშიძე ვასოს ჩიხი 

1
11.10.07 010307120  



3689 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაშიძე კიტას ქუჩა 12 11.10.07 010202291  

3690 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაშიძე კიტას ქუჩა 14 11.10.07 010202294  

3691 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბაშიძე კიტას ქუჩა 16 11.10.07 010202288  

3692 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აბაშიძე კიტას ქუჩა 7 / ნინოშვილი 
ეგნატეს ქუჩა 3

11.10.07 010202326  

3693 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 1 / ლესელიძე 
კონსტანტინეს ქუჩა 9

11.10.07 010406006  

3694 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 12 11.10.07 010406090  
3695 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 13 / აბესაძე გიას ჩიხი 2 11.10.07 010406084  

3696 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 15 11.10.07 010406094  

3697 საცხოვრებელი სახლი 1886 წელი ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 19 11.10.07 010406143  
3698 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 2 11.10.07 010406004  

3699 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 20 / საიათნოვას ქუჩა 1 11.10.07 010406158  

3700 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 21 11.10.07 010406159  
3701 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 3 11.10.07 010406020  

3702 კათოლიკური ეკლესია 1884 წელი ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 4 11.10.07 010406016  
3703 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 6 11.10.07 010406035  

3704 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბესაძე გიას ქუჩა 8 11.10.07 010406063  

3705 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 1 11.10.07 010405004  

3706 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 12 11.10.07 010405037  
3707 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 2 11.10.07 010406170  

3708 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 4 11.10.07 010406174  

3709 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 6 11.10.07 010406176  
3710 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 8 11.10.07 010405020  

3711 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აბო თბილელის ქუჩა 9 11.10.07 010405055  

3712 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბოვიანი ხაჩატურის ქუჩა 10 11.10.07 010406175  
3713 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბოვიანი ხაჩატურის ქუჩა 12 / ხანძთელის 

ქუჩა 13
11.10.07 010406179  

3714 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, აბოვიანი ხაჩატურის ქუჩა 3 11.10.07 010405017  
3715 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აბოვიანი ხაჩატურის ქუჩა 4 11.10.07 010406180  
3716 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 14 / ბაჩანას ქუჩა 1 11.10.07 010403248  
3717 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 23 11.10.07 010404086  



3718 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 27 / მესხიშვილი ლადოს 
ქუჩა 24

11.10.07 010404090  

3719 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 34 / ვახტანგ VI‐ის ქუჩა 21 11.10.07 010403224  

3720 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 4 11.10.07 010404051  

3721 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 5 11.10.07 010404063  

3722 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ავლაბრის ქუჩა 6 11.10.07 010404054  

3723 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 11 11.10.07 010306297  

3724 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 17 11.10.07 010306269  

3725 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 18 / ფურცელაძე ანტონის 
ქუჩა 22

11.10.07 010306286  

3726 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 20 11.10.07 010306393  
3727 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 20 / სობჩაკი ანატოლის 

ქუჩა 9
11.10.07 010306263  

3728 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 21 11.10.07 010306238  
3729 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 23 11.10.07 010306230  

3730 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 25 11.10.07 010306215  

3731 სკოლა #68 1880 წელი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 27 11.10.07 010306208  
3732 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 29 11.10.07 010306207  

3733 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 29 / ხიდის ქუჩა 1 11.10.07 010306197  

3734 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 3 11.10.07 010306395  

3735 ვანქის ეკლესიის სამრეკლო 1861 წელი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 3 11.10.07 010306335  
3736 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 31 / ხიდის ქუჩა 2 11.10.07 010306195  
3737 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 4 11.10.07 010306348  
3738 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 7 / მტკვრის ქუჩა 3 11.10.07 010306312  
3739 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 8 11.10.07 010306341  

3740 სკოლა #58 მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 9 / მტკვრის ქუჩა 6 11.10.07 010306301  

3741 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა 9 / ფურცელაძე ანტონის 
ქუჩა 23

11.10.07 010306293  

3742 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის ქუჩა 12 11.10.07 010407199  

3743 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის ქუჩა 13 11.10.07 010407207  
3744 ეკლესია `სურბ‐ნიშანი მე‐18 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის ქუჩა 6 11.10.07 010407270  

3745 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის ქუჩა 9 / იეთიმ გურჯის 
ქუჩა 4

11.10.07 010407204  

3746 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის შესახვევი 4 11.10.07 010407232  



3747 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, აკოფიანი აკოფის შესახვევი 4 / აკოფიანი 
აკოფის ქუჩა 10

11.10.07 010407217  

3748 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 1 / პაოლო იაშვილის ქუჩა
21

11.10.07 010508176  

3749 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 10 11.10.07 010507027  
3750 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 13 11.10.07 010508290  
3751 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 14 11.10.07 010507046  

3752 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 15 11.10.07 010508285  
3753 საცხოვრებელი სახლი 1867 წელი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 16 11.10.07 010507047  
3754 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 17 11.10.07 010508283  
3755 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 18 / მუსხელიშვილი 

როსტომის ქუჩა 2
11.10.07 010507051  

3756 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის I ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 19 11.10.07 010508280  
3757 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 20 / მუსხელიშვილი 

როსტომის ქუჩა 1
11.10.07 010507054  

3758 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 21 / ამაღლების I ჩიხი 2 11.10.07 010508286  

3759 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 22 11.10.07 010507066  
3760 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის I ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 23 / ამაღლების I ჩიხი 12 11.10.07 010508310  

3761 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 24 11.10.07 010507071  
3762 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 27 / შინდისის ჩიხი 3 11.10.07 010508343  
3763 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 29 / შინდისის ჩიხი 1 11.10.07 010508359  
3764 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 3 11.10.07 010508187  

3765 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 33 11.10.07 010508366  
3766 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 34 11.10.07 010507280  

3767 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 5 / ჭონქაძე დანიელის 
ქუჩა 1

11.10.07 010508233  

3768 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 6 11.10.07 010507016  

3769 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 7 11.10.07 010508274  

3770 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 7 11.10.07 010508247  
3771 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 7 / ჭონქაძე დანიელის 

ქუჩა 2
11.10.07 010508216  

3772 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 8 11.10.07 010507039  
3773 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ამაღლების ქუჩა 9 / გერგეთის ქუჩა 12 11.10.07 010508269  

3774 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ამაღლების შესახვევი 1 / გერგეთის ქუჩა 
11

11.10.07 010508270  

3775 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ანაკლიის ქუჩა 4 11.10.07 010201047  

3776 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ანაკლიის ქუჩა 6 11.10.07 010201042  
3777 ქართველ ებრაელთა 

ეთოგრაფიულ‐ისტორიული 
მუზეუმი

1900‐იანი წლები ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა 3 11.10.07 010406106  



3778 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა 32 11.10.07 010404250  

3779 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა 34 11.10.07 010404236  

3780 "სამეფო უბნის თეატრი" მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა 8 11.10.07 010406074  
3781 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა 9 11.10.07 010406073  

3782 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ჩიხი 2 11.10.07 010406068  
3783 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ანჯაფარიძე ვერიკოს ქუჩა 10 11.10.07 010106019  

3784 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ანჯაფარიძე ვერიკოს ქუჩა 12 11.10.07 010106017  

3785 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული ქ. თბილისი, ანჯაფარიძე ვერიკოს ქუჩა 16 11.10.07 010106004  

3786 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, ანჯაფარიძე ვერიკოს ქუჩა 4 11.10.07 010106037  

3787 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, არაგვის ქუჩა 1 / ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 
18

11.10.07 010107153  

3788 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, არაგვის ქუჩა 14 11.10.07 010107281  

3789 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი ქ. თბილისი, არაგვის ქუჩა 5 11.10.07 010107180  

3790 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  ქ. თბილისი, არაგვის ქუჩა 6 11.10.07 010107223  
3791 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა ქ. თბილისი, არარატის ქუჩა 12 / არმაზის ქუჩა 27 11.10.07 010404296  
3792 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, არარატის ქუჩა 6 11.10.07 010404294  
3793 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, არარატის ქუჩა 9 11.10.07 010404310  
3794 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, არმაზის ქუჩა 1 / მესხიშვილი ლადოს ქუჩა 

24
11.10.07 010404110  

3795 ეკლესია "ეჩმიაძინი" 1846 წელი თბილისი, არმაზის შესახვევი 3 11.10.07 010404348  
3796 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, არსენას ქუჩა 10 / ბესიკის ქუჩა 18 11.10.07 010307308  

3797 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, არსენას ქუჩა 13 11.10.07 010307293  

3798 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, არსენას ქუჩა 18 / ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 1 11.10.07 010308098  

3799 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, არსენას ქუჩა 23 11.10.07 010307228  
3800 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, არსენას ქუჩა 36 11.10.07 010308382  
3801 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, არსენას ქუჩა 4 11.10.07 010307330  
3802 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, არსენას ქუჩა 5 11.10.07 010307335  
3803 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 10 11.10.07 010507025  
3804 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 12 11.10.07 010507030  
3805 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 12 / ასათიანი ლადოს 

I შესახვევი 1
11.10.07 010507053  

3806 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 13 11.10.07 010405120  

3807 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 15 11.10.07 010405143  

3808 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 16 11.10.07 010507056  



3809 საცხოვრებელი სახლი 1897 წელი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 18 11.10.07 010507058  
3810 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 2 11.10.07 010507018  
3811 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 23 / გალაკტიონ 

ტაბიძის ქუჩა 23
11.10.07 010405151  

3812 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 24 11.10.07 010507059  

3813 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 26 11.10.07 010507064  

3814 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 27 / მაჩაბელი ივანეს 
ქუჩა 17

11.10.07 010507021  

3815 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 2 11.10.07  

3816 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 28 11.10.07 010507163  

3817 საშუალო სკოლა 1903 წელი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 28 11.10.07 010507073  
3818 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 29 11.10.07 010507023  

3819 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 3 11.10.07 010405091  

3820 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 30 11.10.07 010507076  
3821 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 31 / ქიქოძე 

გერონტის ქუჩა 16
11.10.07 010507028  

3822 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 33 / ქიქოძე 
გერონტის ქუჩა 17

11.10.07 010508354  

3823 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 34 11.10.07 010507081  
3824 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 35 / პაოლო 

იაშვილის ქუჩა 22
11.10.07 010508322  

3825 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 37 / პაოლო 
იაშვილის ქუჩა 25

11.10.07 010507052  

3826 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 38 11.10.07 010507084  

3827 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 39 11.10.07 010507032  

3828 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 40 11.10.07 010507087  
3829 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 41 11.10.07 010507035  
3830 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 42 11.10.07 010507088  

3831 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 42ა 11.10.07 010507140  
3832 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 42ა 11.10.07 010507090  
3833 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 43 11.10.07 010507060  
3834 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 44 11.10.07 010507091  

3835 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 46 11.10.07 010507093  

3836 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 48 11.10.07 010507095  
3837 საშუალო სკოლა 1910 წელი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 50 11.10.07 010507099  
3838 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 52 11.10.07 010507103  



3839 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 54 11.10.07 010507104  

3840 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 56 11.10.07 010507110  

3841 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 58 11.10.07 010507112  

3842 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 6 11.10.07 010507026  
3843 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 60 11.10.07 010507211  

3844 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 66 11.10.07 010507295  

3845 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 66 11.10.07 010507157  

3846 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასათიანი ლადოს ქუჩა 8 11.10.07 010507040  
3847 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ასკანის I ჩიხი 4 11.10.07 010507048  
3848 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ასკანის III შესახვევი 1 / ასკანის ქუჩა 10 11.10.07 010507154  
3849 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ასკანის ქუჩა 11.10.07 010507301  

3850 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ასკანის ქუჩა 11 11.10.07 010507178  
3851 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 12 11.10.07 010206171  
3852 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 14 11.10.07 010206152  

3853 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 17 11.10.07 010206104  

3854 საცხოვრებელი სახლი 1911 წელი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 18 / ვაშლოვანის 
ქუჩა 5

11.10.07 010206109  

3855 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 19 11.10.07 010206100  

3856 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 2 11.10.07 010206269  
3857 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 20 11.10.07 010206099  

3858 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 21 11.10.07 010206091  

3859 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 23 11.10.07 010206075  

3860 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 24 11.10.07 010206067  

3861 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 25 / ნიკოლაძე 
ნიკოს ქუჩა 2

11.10.07 010206058  

3862 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 4 11.10.07 010206266  

3863 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 6 11.10.07 010206261  

3864 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახვლედიანი გიორგის ქუჩა 8 11.10.07 010206240  

3865 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 10 11.10.07 010305275  
3866 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 11 11.10.07 010305510  
3867 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 15 11.10.07 010305511  



3868 სასტუმრო "მთის ბროლი" მე‐19 საუკუნის I ნახევარი  თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 4 11.10.07 010305205  
3869 ეკლესია `ყოველთა წმინდათა~ მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 8 11.10.07 010305219  

3870 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 9 11.10.07 010305345  

3871 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ახვლედიანი ელენეს აღმართი 9 11.10.07 010305352  
3872 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახვლედიანი ელენეს ქუჩა 11 11.10.07 010305325  
3873 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ახვლედიანი ელენეს ქუჩა 3 11.10.07 010305513  
3874 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახვლედიანი ელენეს ხევი 6 11.10.07 010305138  
3875 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახვლედიანი ელენეს ხევი 8 11.10.07 010305128  

3876 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის I ჩიხი 2 / 
გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 4

11.10.07 010405040  

3877 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის I ჩიხი 3 11.10.07 010405033  

3878 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის II ჩიხი 7 / 
ახოსპირელი ბეგლარის I ჩიხი 8

11.10.07 010405054  

3879 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის გასასვლელი 3 / 
ჯიბლაძე გიორგის ქუჩა 7

11.10.07 010405043  

3880 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 1 / 
ახოსპირელი ბეგლარის II ჩიხი 2

11.10.07 010405058  

3881 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 11 11.10.07 010405117  
3882 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 2 / 

გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 7
11.10.07 010405048  

3883 საცხოვრებელი სახლი 1904 წელი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 3 / 
ახოსპირელი ბეგლარის III ჩიხი 1

11.10.07 010405065  

3884 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 4 11.10.07 010405067  

3885 ეკლესია "მოღნისი" 1751 წელი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 6 11.10.07 010405092  
3886 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 7 11.10.07 010405083  

3887 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 9 / 
ახოსპირელი ბეგლარის III შესახვევი 8

11.10.07 010405094  

3888 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახუნდოვის ქუჩა 11 11.10.07 010506122  
3889 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ახუნდოვის ქუჩა 9 11.10.07 010506128  
3890 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბააზოვი გერცელის ქუჩა 10 11.10.07 010405122  
3891 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბააზოვი გერცელის ქუჩა 4 11.10.07 010506314  
3892 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი, ბააზოვი გერცელის ქუჩა 6 11.10.07  
3893 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბააზოვი გერცელის ქუჩა 8 11.10.07 010405115  
3894 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბამბის რიგი 7 11.10.07 010404390  

3895 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბამბის რიგი 8 11.10.07 010404399  

3896 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის I ჩიხი 8 11.10.07 010207147  

3897 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 1 / ზანდუკელი 
მიხეილის ქუჩა 2

11.10.07 010207109  

3898 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 10 11.10.07 010207119  



3899 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 14 / მაყაშვილი 
კოტეს ქუჩა 9

11.10.07 010207127  

3900 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 15 11.10.07 010207102  
3901 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 16 / ჩიგრაძის ქუჩა 2 11.10.07 010207128  

3902 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 2 / ძმები 
კაკაბაძეების ქუჩა 5

11.10.07 010207129  

3903 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 23 / კერესელიძე 
ივანეს ქუჩა 6

11.10.07 010207110  

3904 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 24 11.10.07 010207126  

3905 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 26 11.10.07 010207122  

3906 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 29 11.10.07 010207106  

3907 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 36 11.10.07 010107351  

3908 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 38 11.10.07 010107348  

3909 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 45 / ტატიშვილი 
ერეკლეს ქუჩა 41

11.10.07 010107284  

3910 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 54 11.10.07 010107254  
3911 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 57 11.10.07 010106296  

3912 საცხოვრებელი სახლი 1940 წელი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 62 / შანიძე აკაკის 
ქუჩა 26

11.10.07 010107182  

3913 საცხოვრებელი სახლი 1897 წელი თბილისი, ბარნოვი ვასილის ქუჩა 8 11.10.07 010207114  
3914 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 10 11.10.07 010102176  

3915 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 12 11.10.07 010102166  

3916 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 13 11.10.07 010102170  

3917 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 14 11.10.07 010102156  

3918 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 16 11.10.07 010102148  

3919 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 18 11.10.07 010102142  

3920 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 2 / დავით აღმაშენებლის 
გამზირი 157

11.10.07 010102226  

3921 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 20ბ / წინამძღვრიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 166

11.10.07 010102115  

3922 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 4 11.10.07 010102193  

3923 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 5 11.10.07 010102214  
3924 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 6 11.10.07 010102186  
3925 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 7 11.10.07 010102209  



3926 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქოს ქუჩა 8 11.10.07 010102183  

3927 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქოს ქუჩა 9 11.10.07 010102196  

3928 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 10 11.10.07 010107175  

3929 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 11 11.10.07 010107152  

3930 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 13 11.10.07 010107129  

3931 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 14 / მილორავა 
შოთას ქუჩა 12

11.10.07 010107166  

3932 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 16 / არაგვის ქუჩა 2 11.10.07 010107161  

3933 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 19 / გურგულია 
ინოლას ქუჩა 5

11.10.07 010107096  

3934 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 22 / ტატიშვილი 
ერეკლეს ქუჩა 16

11.10.07 010107139  

3935 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 3 / ბაქრაძე 
დიმიტრის II შესახვევი 1

11.10.07 010107181  

3936 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბაქრაძე დიმიტრის ქუჩა 6 / ბაქრაძე 
დიმიტრის ჩიხი 

11.10.07 010107195  

3937 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის II ჩიხი 11.10.07 010506509  
3938 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის III ჩიხი 11.10.07 010506447  
3939 კიბე‐ქუჩა მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის აღმართი 11.10.07 010507282  
3940 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბეთლემის აღმართი 16ბ 11.10.07 010507180  

3941 სამრეკლო მე‐17 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბეთლემის აღმართი 18 11.10.07 010507222  

3942 ეკლესია "ზედა ბეთლემი" მე‐18 საუკუნე თბილისი, ბეთლემის აღმართი 18 11.10.07 010507223  
3943 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბეთლემის აღმართი 3 11.10.07 010507148  

3944 ეკლესია "ქვედა ბეთლემი" მე‐19 საუკუნე თბილისი, ბეთლემის აღმართი 3 11.10.07 010507142  
3945 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის აღმართი 4 / ასათიანი ლადოს I 

შესახვევი 3
11.10.07 010507086  

3946 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის აღმართი 5 11.10.07 010507177  
3947 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის აღმართი 8 11.10.07 010507133  
3948 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის ქუჩა 15 11.10.07 010506004  
3949 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის ქუჩა 3 11.10.07 010507037  
3950 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბეთლემის ქუჩა 39 11.10.07 010506046  

3951 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბეთლემის ქუჩა 7 11.10.07 010507132  
3952 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 42 11.10.07 010207237  

3953 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 43 / ბარნოვი ვასილის ქუჩა 
30

11.10.07 010107373  

3954 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 45 11.10.07 010107374  



3955 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 59 11.10.07 010108122  

3956 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 61 11.10.07 010108135  

3957 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 1 / ჩაიკოვსკის ქუჩა 5 11.10.07 010408063  

3958 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 11 / ჩიტაძე შიოს ქუჩა
4

11.10.07 010408008  

3959 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 3 11.10.07 010408046  

3960 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 4 11.10.07 010408040  

3961 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 5 11.10.07 010408123  

3962 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 6 / ბერიძე ვუკოლის 
ქუჩა 8

11.10.07 010408021  

3963 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბერიძე ვუკოლის ქუჩა 7 11.10.07 010408025  
3964 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბესიკის ქუჩა 12 / მიხაი ზიჩის ქუჩა 12 11.10.07 010307261  

3965 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მიხაი ზიჩის ქუჩა 14 11.10.07  

3966 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ბესიკის ქუჩა 14 / ჟორდანია თედოს ქუჩა 11 11.10.07 010307268  

3967 საცხოვრებელი სახლი 1886 წელი თბილისი, ბესიკის ქუჩა 16 11.10.07 010307281  
3968 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბესიკის ქუჩა 17 11.10.07 010308166  

3969 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბესიკის ქუჩა 22 11.10.07 010307334  

3970 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბესიკის ქუჩა 24 / კოტეტიშვილი ვახტანგის 
ქუჩა 15

11.10.07 010307344  

3971 ბაგა‐ბაღი #55 მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბესიკის ქუჩა 25 11.10.07 010308241  

3972 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბესიკის ქუჩა 27 11.10.07 010308245  

3973 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბესიკის ქუჩა 5 11.10.07 010307242  

3974 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბესიკის შესახვევი 5 11.10.07 010308295  
3975 საცხოვრებელი სახლი 1916 წელი თბილისი, ბოროდინის ქუჩა 13 11.10.07 010501223  
3976 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 10 11.10.07 010101139  

3977 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 11 11.10.07 010101162  

3978 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 12 11.10.07 010101131  

3979 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 13 11.10.07 010101157  

3980 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 14 11.10.07 010101136  

3981 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 16 11.10.07 010101129  



3982 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 18 / წინამძღვრიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 180

11.10.07 010101123  

3983 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 2 / დავით აღმაშენებლის 
გამზირი 175

11.10.07 010101187  

3984 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 6 11.10.07 010101159  

3985 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 7 11.10.07 010101179  

3986 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბორჯომის ქუჩა 8 11.10.07 010101147  

3987 აკვედუკი მე‐13 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბოტანიკური ბაღი 11.10.07 010507292  

3988 ხიდი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბოტანიკური ბაღი 11.10.07 010507285  

3989 ბოტანიკური ბაღი 1845 წელი თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010507800  
3990 მუზეუმი 1890 წელი თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010507275  
3991 ლაბორატორია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010506284  

3992 სათბური მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010507289  

3993 კოშკი მე‐15 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010506249  

3994 კოშკი მე‐15 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 1 11.10.07 010506248  

3995 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 16 11.10.07 010506169  
3996 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 22 11.10.07 010506200  
3997 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 24 11.10.07 010506221 მოხსნილია 
3998 მეჩეთი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 32 11.10.07 010506268  

3999 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 36 11.10.07 010506316  
4000 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ბოტანიკურის ქუჩა 9 11.10.07 010506144  
4001 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ბროსეს ქუჩა 11 / ჯამბულის ქუჩა 16 11.10.07 010307022  

4002 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბროსეს ქუჩა 3 11.10.07 010307023  

4003 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბროსეს ქუჩა 4 11.10.07 010307010  

4004 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბროსეს ქუჩა 5 11.10.07 010307019  
4005 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბროსეს ქუჩა 7 11.10.07 010307014  
4006 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ბროსეს ქუჩა 9 11.10.07 010307016  
4007 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ბუხაიძის ქუჩა 7 11.10.07 010303024  

4008 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გაბაშვილი ეკატერინეს ქუჩა 10 11.10.07 010208018  

4009 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გაბაშვილი ეკატერინეს ქუჩა 8 11.10.07 010208021  

4010 ტელევიზიის სასტუმრო მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა 12 / იორის 
შესახვევი 7

11.10.07 010404416  

4011 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა 24 11.10.07 010404209  



4012 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა 8 / იორის 
შესახვევი 3

11.10.07 010404038  

4013 საქ. საავტ. გზების სამ.‐ოს შენობა 1977 წელი თბილისი, გაგარინის ქუჩა 39ა  11.10.07 010605044  

4014 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 11 / 
ლერმონტოვის ქუჩა 11

11.10.07 010508389  

4015 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 12 11.10.07 010508065  

4016 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 14 / 
ლერმონტოვის ქუჩა 9

11.10.07 010508087  

4017 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 17 11.10.07 010405060  

4018 საცხოვრებელი სახლი 1911 წელი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 18 11.10.07 010405052  
4019 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 19 11.10.07 010405072  

4020 მერია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 2 11.10.07 010508023  

4021 მერია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 2 11.10.07 010508014  

4022 "კავკასიის სახლი" მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 20 11.10.07 010405087  
4023 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 21 11.10.07 010405097  

4024 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 22 11.10.07 010405116  

4025 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 24 / ასათიანი 
ლადოს ქუჩა 21

11.10.07 010405158  

4026 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 3 / გალაკტიონ 
ტაბიძის ქუჩა 5

11.10.07 010508013  

4027 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 3 / გალაკტიონ 
ტაბიძის ქუჩა 5

11.10.07 010508016  

4028 საცხოვრებელი სახლი 1865 წელი თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 9 11.10.07 010508069  
4029 "კოლხური კოშკი" 1957 წელი თბილისი, გალის ქუჩა 19 11.10.07 012005463  
4030 გამარჯვების პარკი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, გამარჯვების პარკი 11.10.07 012002800  
4031 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გამსახურდიას გამზირი 2 11.10.07 011703247  
4032 წმ. ბარბარეს ეკლესია მე‐18 საუკუნე თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი 85 11.10.07 013602999  
4033 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გელათის ქუჩა 11 11.10.07 010404204  
4034 გრიგორიანული ეკლესია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იორის ქუჩა 30 / გელათის ქუჩა 13 11.10.07 010404222  

4035 ცირკი 1940 წელი თბილისი, გმირთა მოედანი 1 11.10.07 010105007  
4036 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გოგებაშვილი იაკობის ქუჩა 11 11.10.07 010207218  

4037 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გოგებაშვილი იაკობის ქუჩა 15 11.10.07 010207199  

4038 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, გოგებაშვილი იაკობის ქუჩა 43 11.10.07 010107333  
4039 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 1 / ტოლსტოის ქუჩა 

29
11.10.07 010306084  

4040 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 3 11.10.07 010306082  
4041 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 6 11.10.07 010306079  



4042 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 8 11.10.07 010306067  

4043 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გოგირდის II შესახვევი 8 11.10.07 010506325  
4044 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, გოგირდის შესახვევი 6 11.10.07 010506322  
4045 საცხოვრებელი სახლი 1905 წელი თბილისი, გოგოლის ქუჩა 16 / ფოცხიშვილი მორისის 

ქუჩა 24
11.10.07 010102085  

4046 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გოგოლის ქუჩა 28 11.10.07 010102016  

4047 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გოგოლის ქუჩა 32 11.10.07 010102004  

4048 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გომის I შესახვევი 6 11.10.07 010506074  

4049 კლდისუბნის ეკლესია 1753 წელი თბილისი, გომის III ჩიხი 11.10.07 010506080  
4050 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის III ჩიხი 11 11.10.07 010506065  
4051 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის ქუჩა 11 / ასკანის ქუჩა 11 11.10.07 010507207  
4052 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის ქუჩა 12 11.10.07 010507231  
4053 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის ქუჩა 18 / ბეთლემის ქუჩა 4 11.10.07 010506022  
4054 ათეშგა გვიანი შუა საუკუნეები  თბილისი, გომის ქუჩა 3 11.10.07 010507238  ეროვნული
4055 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის ქუჩა 4 11.10.07 010507218  
4056 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გომის ქუჩა 5 / ასკანის ქუჩა 12 11.10.07 010507191  
4057 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გომის ქუჩა 7 11.10.07 010506017  
4058 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გონაშვილის ქუჩა 1 / ფაღავა ირაკლის ქუჩა 2 11.10.07 010403325  

4059 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გონაშვილის ქუჩა 3 11.10.07 010403316  
4060 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გორკის ქუჩა 15 11.10.07 010301240  

4061 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გორკის ქუჩა 3 11.10.07 010301328  

4062 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გორკის ქუჩა 31 11.10.07 010301186  
4063 საცხოვრებელი სახლი 1915 წელი თბილისი, გორკის ქუჩა 5 11.10.07 010301315  
4064 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გორკის ქუჩა 9 / ბუხაიძის ქუჩა 2 11.10.07 010301297  

4065 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გოცირიძე ნიკოს ქუჩა 8 / აჯამეთის ქუჩა 8 11.10.07 010203287  

4066 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 1 / ბესიკის ქუჩა 3 11.10.07 010307229  
4067 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 13 11.10.07 010307140  

4068 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 14 11.10.07 010307130  

4069 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 15 11.10.07 010307118  

4070 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 18 / ჭავჭავაძე 
ალექსანდრეს ქუჩა 3

11.10.07 010208228  

4071 იუსტიციის სამინისტრო (ზედა 
კორპუსი)

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 19 / ჭავჭავაძე 
ალექსანდრეს ქუჩა 1

11.10.07 010206366  

4072 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 2 / ბესიკის ქუჩა 5 11.10.07 010307234  
4073 საცხოვრებელი სახლი 1933 წელი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 20 11.10.07 010208193  
4074 სამხატვრო აკადემია 1856 წელი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 22 11.10.07 010208117  



4075 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 23 11.10.07 010206365  

4076 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 25 11.10.07 010206363  
4077 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 26 11.10.07 010208071  

4078 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 27 11.10.07 010206360  

4079 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 28 11.10.07 010208053  

4080 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 3 11.10.07 010307221  
4081 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 30 11.10.07 010208040  

4082 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 5 11.10.07 010307198  
4083 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 6 / ლაღიძე რევაზის 

ქუჩა 8
11.10.07 010307206  

4084 კონსერვატორიის რექტორატი. 
სამუსიკო სკოლა

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 8 11.10.07 010307159  

4085 სახელმწიფო კონსერვატორია 1904 წელი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 8 / ლაღიძე მიტროფანეს 
ქუჩა 7

11.10.07 010307167  

4086 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გრიბოედოვის ქუჩა 9 / ლაღიძე მიტროფანეს 
ქუჩა 6

11.10.07 010307172  

4087 "ლიტერატურული საქართველოს" 
რედაქცია

მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 2 11.10.07 010406173  

4088 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 6 / 
ახოსპირელი ბეგლარის I ჩიხი 1

11.10.07 010405024  

4089 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 7 / 
ახოსპირელი ბეგლარის ქუჩა 3

11.10.07 010405042  

4090 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს მოედანი 8 11.10.07 010405036  
4091  ს. ჯანაშიას სახ. მუზეუმის ქვედა 

კორპუსი
1874 წელი თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 10 11.10.07 010407029  

4092 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 11 11.10.07 010306322  

4093 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 11 / ჯორჯაძე 
არჩილის ქუჩა 3

11.10.07 010306390  

4094 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 18 11.10.07 010306358 მოხსნილი 

4095 საჯარო ბიბლიოთეკა 1914 წელი თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 3 11.10.07 010407027  
4096 საჯარო ბიბლიოთეკის II კორპუსი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 5 11.10.07 010407012  

4097 საჯარო ბიბლიოთეკის დირექცია 1907 წელი თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 7 / ფურცელაძე 
ანტონის ქუჩა 10

11.10.07 010306347  

4098 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუდიაშვილი ლადოს ქუჩა 9 11.10.07 010306334  

4099 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გუთნის ქუჩა 5 11.10.07  

4100 საშუალო სკოლა 1900 წელი თბილისი, გუთნის ქუჩა 6 11.10.07 010502483  
4101 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, გურგულია ინოლას ქუჩა 28 / ბაქრაძე 

დიმიტრის ქუჩა 21
11.10.07 010107107  

4102 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გურჯაანის ქუჩა 18 11.10.07 010401320  



4103 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, გურჯაანის ქუჩა 3 / ცისკრის შესახვევი 5 11.10.07 010402394  
4104 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 10 11.10.07 010406085  

4105 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 12 11.10.07 010406099  

4106 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 13 11.10.07 010405050  

4107 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 14 11.10.07 010406186  

4108 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 14 11.10.07 010406114  

4109 საბავშვო ბაღი #4 მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 15 11.10.07 010405081  

4110 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას  ქუჩა 16 03.10.07 010406146  

4111 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 18 11.10.07 010406162  
4112 საზოგადოებრივი შენობა მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 2 / ლესელიძე 

კონსტანტინეს ქუჩა 1
11.10.07 010406018  

4113 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 22 11.10.07 010405034  

4114 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 24 11.10.07 010405071  

4115 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 24ა 11.10.07 010405057  

4116 მუნიციპალიტეტი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 3 11.10.07 010508020  

4117 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 30 11.10.07 010405114  

4118 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 32 11.10.07 010405137  

4119 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 34 / ასათიანი ლადოს 
ქუჩა 17

11.10.07 010405160  

4120 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 4 11.10.07 010406034  

4121 საცხოვრებელი სახლი 1889 წელი თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 6 11.10.07 010406048  
4122 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 7 11.10.07 010508059  

4123 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 8 11.10.07 010406054  

4124 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დადიანი შალვას ქუჩა 9 11.10.07 010508077  

4125 ძველი ფილარმონიის ბაღი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 125 11.10.07 010103800  

4126 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 10 11.10.07 010302123  
4127 სასტუმრო "ევროპა" მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 103 / 

ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 2
11.10.07 010104124  

4128 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 106 11.10.07 010105134  



4129 არტოს ბაღი მე‐20 საუკუნის 30‐იანი 
წლები

თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 107 11.10.07 010104800  

4130 საცხოვრებელი სახლი 1894 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 108 11.10.07 010105097  
4131 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 109 11.10.07 010104112  
4132 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 110 / 

ტეტელაშვილი გიას ქუჩა 2
11.10.07 010105107  

4133 კაზინო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 111 11.10.07 010104104  

4134 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 111 11.10.07 010104086  

4135 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 111 11.10.07 010104080  

4136 პოლიციის შენობა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 113 11.10.07 010104095  

4137 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 114 11.10.07 010105067  

4138 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 114 11.10.07 010105096  

4139 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 116 11.10.07 010105050  
4140 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 117 11.10.07 010104076  

4141 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 118 11.10.07 010103340  
4142 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 119 / 

ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 1
11.10.07 010104068  

4143 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 12 11.10.07 010302119  
4144 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 120 11.10.07 010103336  

4145 "სათნოების სახლი" მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 121 11.10.07 010103279  

4146 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 122 11.10.07 010103331  

4147 კომპოზიტორთა კავშირი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 123 11.10.07 010103274  
4148 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 124 11.10.07 010103326  

4149 მუსიკალური ცენტრი 1914 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 125 11.10.07 010103258  
4150 სტომატოლოგიური კლინიკა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 126 11.10.07 010103319  

4151 რკინიგზელთა კლუბი 1950 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 127ა 11.10.07 010103224  
4152 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 128 11.10.07 010103314  

4153 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 128 / 
კრილოვის ქუჩა 1

11.10.07 010103304  

4154 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 130 11.10.07 010103296  
4155 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 132 11.10.07 010103292  

4156 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 133 / 
კარგარეთელი იას ქუჩა 11

11.10.07 010103178  



4157 კინოთეატრი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 135 / 
კარგარეთელი იას ქუჩა 

11.10.07 010102353  

4158 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 136 11.10.07 010103286  

4159 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 137 11.10.07 010102350  

4160 რკინიგზის ინსტიტუტი 1934 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 138 11.10.07 010103280  
4161 სამედ. პარაზ. და ტროპ. მედიც. 

სამეცნ. კვლევითი ინსტ.
მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 139 11.10.07 010102345  

4162 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 14 / 
ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 3

11.10.07 010302118  

4163 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 140 11.10.07 010103273  
4164 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 141 11.10.07 010102340  

4165 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 142 11.10.07 010103265  

4166 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 144 11.10.07 010101312  

4167 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 144 11.10.07 010101318  

4168 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 144 / ლუი 
პასტერის ქუჩა 2

11.10.07 010101321  

4169 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 146 11.10.07 010101299  

4170 ყოფილი თსს მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 148 11.10.07 010101288  

4171 ყოფილი თსს მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 148 11.10.07 010101294  

4172 ყოფილი თსს მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 148 11.10.07 010101353  

4173 მაღაზია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 149 11.10.07 010102420  

4174 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 149 11.10.07 010102301  

4175 შერეული ფუნქციის ნაგებობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150 11.10.07 010101238  

4176 ობსერვატორია მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150 ‐ 
ობსერვატორია

11.10.07 010101264  

4177 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 151 11.10.07 010102298  

4178 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 153 11.10.07 010102283  

4179 მიხეილ თუმანიშვილის 
სახელობის თეატრი

მე‐20 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 164 11.10.07 010101190  

4180 კინო‐პავილიონი 1927 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 164 11.10.07 010101213  
4181 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 17 11.10.07 010306055  

4182 # 27 საშუალო სკოლა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 170 11.10.07 010101145  



4183 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 171 11.10.07 010101209  

4184 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 172 11.10.07 010101134  

4185 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 174 11.10.07 010101122  

4186 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 176 11.10.07 010101108  

4187 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 18 11.10.07 010302163  

4188 პედაგოგთა კვალიფიკ. ამაღლების 
და გადამზ. ინსტიტ.

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 180 11.10.07 010101097  

4189 საცეკვაო სტუდია 1890 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 182 11.10.07 010101049  
4190 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 183 11.10.07 010101135  

4191 საცხოვრებელი სახლი 1891 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 184 11.10.07 010101043  
4192 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 187 11.10.07 010101113  

4193 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 189 11.10.07 010101098  
4194 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 191 11.10.07 010101082  
4195 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 193 11.10.07 010101065  
4196 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 195 11.10.07 010101058  
4197 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 197 / ცაბაძე 

გიორგის ქუჩა 1
11.10.07 010101048  

4198 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 21 11.10.07 010306051  
4199 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 22 / 

ვარციხის ქუჩა 3
11.10.07 010302104  

4200 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 23 11.10.07 010306371  
4201 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 24 / 

ვარციხის ქუჩა 4
11.10.07 010204380  

4202 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 26 11.10.07 010204376  

4203 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 27 / 
ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 6

11.10.07 010302100  

4204 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი II 
ნახევარი

თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 28 11.10.07 010204373  

4205 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 29 / 
ვარციხის ქუჩა 5

11.10.07 010302099  

4206 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 3 11.10.07 010306075  
4207 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 30 11.10.07 010204370  

4208 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 31 / 
ვარციხის ქუჩა 6

11.10.07 010302093  

4209 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 32 11.10.07 010204369  

4210 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 33 11.10.07 010302086  

4211 საცხოვრებელი სახლი 1882 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 34 11.10.07 010204365  



4212 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 36 11.10.07 010204361  

4213 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 37 11.10.07 010302075  

4214 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 38 11.10.07 010204356  

4215 თბილისის კულტურისა და 
ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტი

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 40 / 
წერეთელი სოსოს ქუჩა 2

11.10.07 010204343  

4216 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 43 / 
სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 2

11.10.07 010204353  

4217 ფოსტის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 44 11.10.07 010204332  

4218 საცხოვრებელი სახლი 1879 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 46 / 
ჭოროხის ქუჩა 10

11.10.07 010205106  

4219 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 5 11.10.07 010306072  

4220 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 50 11.10.07 010205101  

4221 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 52 / დავით 
აღმაშენებლის გამზირი 54

11.10.07 010205095  

4222 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 57 / კიევის 
ქუჩა 2

11.10.07 010204273  

4223 თეატრი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 58 11.10.07 010205092  
4224 საცხოვრებელი სახლი 1950 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 59ა 11.10.07 010204260  
4225 სამედიცინო დაწესებულება მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 60 11.10.07 010205084  
4226 მიხეილის საავადმყოფო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 60 11.10.07 010205088  

4227 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 62 / დავით 
აღმაშენებლის გამზირი 64

11.10.07 010205076  

4228 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 65 11.10.07 010204230  

4229 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 65 11.10.07 010204222  

4230 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 69 11.10.07 010204194  
4231 საცხოვრებელი სახლი 1897 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 7 / ტყვიავის 

ქუჩა 1
11.10.07 010306066  

4232 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 70 11.10.07 010205056  

4233 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 71 11.10.07 010204181  

4234 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 72 / აბაშიძე 
დოდოს ქუჩა 2

11.10.07 010205054  

4235 კინოთეატრი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 75 11.10.07 010204171  
4236 საცხოვრებელი სახლი 1880 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 75 11.10.07 010204164  
4237 საცხოვრებელი სახლი 1876 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 77 11.10.07 010204158  
4238 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 79 11.10.07 010204151  
4239 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 8 / 

ზაარბრიუკენის მოედანი 2
11.10.07 010302126  



4240 საცხოვრებელი სახლი 1880 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 81 11.10.07 010204149  
4241 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 81 11.10.07 010204140  

4242 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 83 / 
მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 23

11.10.07 010204135  

4243 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 86 11.10.07 010205007  
4244 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 9 / ტყვიავის 

ქუჩა 2
11.10.07 010306060  

4245 შერეული ფუნქციის ნაგებობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 91 11.10.07 010204086  

4246 საცხოვრებელი სახლი 1904 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 93 11.10.07 010204061  
4247 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 96 11.10.07 010105273  

4248 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 97 11.10.07 010204033  
4249 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 97 11.10.07 010204054  

4250 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 98 11.10.07 010105245  

4251 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 115 11.10.07 010104083  
4252 ყოფილი თსს მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 148 11.10.07 010101262  

4253 გერმანიის საელჩო მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 166 11.10.07 010101177  

4254 ადმინისტრაციული შენობა  მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 182 11.10.07 010101060  

4255 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 76 / აბაშიძე 
დოდოს ქუჩა 1

11.10.07 010205046  

4256 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 78 11.10.07 010205039  

4257 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 80 11.10.07 010205045  
4258 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 95 11.10.07 010204068  

4259 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, დგებუაძე ორდეს ქუჩა 1 11.10.07 010101338  
4260 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დგებუაძე ორდეს ქუჩა 4 11.10.07 010105020  

4261 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი თბილისი, დეკაბრისტების მოედანი 3 11.10.07 010509023  
4262 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დიუმას I შესახვევი 8 11.10.07 010407317  
4263 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დიუმას II ჩიხი 2 11.10.07 010407265  
4264 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დიუმას ქუჩა 12 11.10.07 010407324  
4265 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დიუმას ქუჩა 13 11.10.07 010407296  
4266 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დიუმას ქუჩა 14 11.10.07 010407306  
4267 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, დიუმას ქუჩა 15 / ცინცაძე კალისტრატეს 

ქუჩა 16
11.10.07 010407263  

4268 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, დიუმას ქუჩა 8 11.10.07 010407336  
4269 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, დოლიძე გოგის ქუჩა 10 11.10.07 010103159  

4270 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დოლიძე გოგის ქუჩა 17 11.10.07 010103082  
4271 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დოლიძე გოგის ქუჩა 19 11.10.07 010103064  
4272 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დუტუ მეგრელის ქუჩა 1 11.10.07 010404339  



4273 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, დუტუ მეგრელის ქუჩა 3 11.10.07 010404356  
4274 წმ. მარინეს ეკლესია მე‐19 საუკუნე თბილისი, დუშეთის ქუჩა 12 11.10.07 010404217  
4275 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ერეკლე მეორის I ჩიხი 4 11.10.07 010404378  
4276 საპატრიარქო მე‐20 საუკუნე თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი 1 11.10.07 010404043  
4277 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი 10 11.10.07 010407277  
4278 როსტომის აბანო მე‐17 საუკუნის შუახანა თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი 2 11.10.07 010404202  
4279 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი 6 11.10.07 010404172  

4280 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის მოედანი 9 / ჩახრუხაძის 
ქუჩა 1

11.10.07 010407281  

4281 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 11 11.10.07 010404350  

4282 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 13 11.10.07 010404359  

4283 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 15 / ლესელიძე 
კონსტანტინეს ქუჩა 34

11.10.07 010404366  

4284 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 21 / ლესელიძე 
კონსტანტინეს ქუჩა 32

11.10.07 010404371  

4285 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 23 / ლესელიძე 
კონსტანტინეს ქუჩა 34

11.10.07 010404376  

4286 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 4 / ერეკლე მეორის 
შესახვევი 10

11.10.07 010404308  

4287 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ერეკლე მეორის ქუჩა 8 / ერეკლე მეორის 
შესახვევი 10

11.10.07 010404363  

4288 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ერეკლე მეორის შესახვევი 1 / ერეკლე 
მეორის ჩიხი 2

11.10.07 010404370  

4289 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ერეკლე მეორის შესახვევი 3 11.10.07 010404367  
4290 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ერეკლე მეორის შესახვევი 9 11.10.07 010404335  
4291 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერეკლე მეორის ჩიხი 6 11.10.07 010404380  

4292 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერისთავი გიორგის ქუჩა 2 / ჩიტაია გიორგის
ქუჩა 13

11.10.07 010201150  

4293 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 15 11.10.07 010207158  

4294 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 19 / ბელინსკის 
ქუჩა 30

11.10.07 010207140  

4295 სასტუმრო "ბრითიშ ჰაუსი" 1897 წელი თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 22 / ბელინსკის 
ქუჩა 32

11.10.07 010207162  

4296 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 26 11.10.07 010108053  

4297 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 28 11.10.07 010108041  

4298 საცხოვრებელი სახლი 1889 წელი თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 4 / მაყაშვილი 
კოტეს ქუჩა 20

11.10.07 010207207  

4299 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ერისთავ‐ხოშტარიას ქუჩა 5 / მაყაშვილი 
კოტეს ქუჩა 18

11.10.07 010207192  

4300 ვარდების ბაღი (მ.გორკის ბაღი) მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვარდების ბაღი 11.10.07 010204800  

4301 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 13 11.10.07 010302067  



4302 საცხოვრებელი სახლი 1875 წელი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 16 11.10.07 010302033  
4303 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვარციხის ქუჩა 18 11.10.07 010302028  

4304 საცხოვრებელი სახლი 1857 წელი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 21 / წინამძღვრიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 36

11.10.07 010302041  

4305 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 23 / წინამძღვრიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 38

11.10.07 010302031  

4306 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 4 11.10.07 010204382  

4307 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 7 11.10.07 010302091  

4308 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვარციხის ქუჩა 8 11.10.07 010302079  
4309 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვარციხის ქუჩა 9 11.10.07 010302083  

4310 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვაშლოვანის ქუჩა 3 11.10.07 010206133  

4311 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვაშლოვანის ქუჩა 6 11.10.07 010206157  

4312 საცხოვრებელი სახლი 1850 წელი თბილისი, ვაჩნაძე ნატოს ქუჩა 3 / აბაშიძე გრიგოლის 
ქუჩა 10

11.10.07 010407032  

4313 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვაჩნაძე ნატოს ქუჩა 5 / აბაშიძე გრიგოლის 
ქუჩა 12

11.10.07 010407030  

4314 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვაჩნაძე ნატოს ქუჩა 6 11.10.07 010407025  
4315 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვაჩნაძე ნატოს ქუჩა 7 11.10.07 010407370  

4316 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ VI‐ის ქუჩა 11 11.10.07 010403213  

4317 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვახტანგ VI‐ის ქუჩა 3 11.10.07 010403158  
4318 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვახტანგ VI‐ის ქუჩა 5 11.10.07 010403172  
4319 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვახტანგ გორგასლის I შესახვევი 2 / 

სამღებროს ქუჩა 5
11.10.07 010506001  

4320 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის I შესახვევი 5 11.10.07 010405182  
4321 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვახტანგ გორგასლის II ჩიხი 3 11.10.07 010506289  
4322 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ გორგასლის III შესახვევი 1 11.10.07 010506179  

4323 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 1 11.10.07 010503311  

4324 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 11 11.10.07 010506108  
4325 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 17 11.10.07 010506115  
4326 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 19 11.10.07  

4327 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 21 11.10.07 010506142  

4328 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 21 11.10.07 010506507  
4329 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 23 11.10.07 010506151  

4330 აბანო (გრილი აბანო) მე‐17 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 3 11.10.07 010503399  



4331 ბალნეოლოგიური კურორტი, 
კურორტოლოგიის ცენტრი

1938 წელი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 9 11.10.07 010506094  

4332 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია 1853 წელი თბილისი, ვეზიროვის ქუჩა 3 11.10.07 010509019  
4333 ვერის პარკი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ვერის პარკი 11.10.07 010105800  
4334 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 27 / აკოფიანი აკოფის 

შესახვევი 2
11.10.07 010407226  

4335 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 29 11.10.07 010407208  

4336 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 33 / იეთიმ გურჯის ქუჩა 10 11.10.07 010407169  

4337 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 38 11.10.07 010407185  

4338 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი II 
ნახევარი

თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 42 / ავლევის ქუჩა 14 11.10.07 010407170  

4339 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 48 11.10.07 010407149  

4340 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვერცხლის ქუჩა 56 11.10.07 010407108  
4341 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვერცხლის შესახვევი 18 11.10.07 010407086  
4342 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ვერცხლის შესახვევი 4 11.10.07 010407111  
4343 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვეძინის ქუჩა 15 / ვეძინის IV შესახვევი 1 11.10.07 010308103  

4344 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ვეძინის ქუჩა 26 11.10.07 010308139  
4345 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ვეძინის ქუჩა 5 11.10.07 010308094  
4346 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვირსალაძე სოლომონის ქუჩა 10 11.10.07 010307027  

4347 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ვირსალაძე სოლომონის ქუჩა 2 11.10.07 010307067  

4348 "ზაარბრიუკენის ხიდი" მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ზაარბრიუკენის ქუჩა  11.10.07 010306901  
4349 "მშრალი ხიდი" მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ზაარბრიუკენის ქუჩა ‐ "მშრალი ხიდი" 11.10.07 010306900  
4350 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზალდასტანიშვილი სოლომონის ქუჩა 4 11.10.07 010208038  

4351 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ზალდასტანიშვილი სოლომონის ქუჩა 5 11.10.07 010208049  
4352 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზალდასტანიშვილი სოლომონის ქუჩა 6 11.10.07 010208046  

4353 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 1 11.10.07 010207069  
4354 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 10 11.10.07 010207072  

4355 საცხოვრებელი სახლი 1911 წელი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 11 11.10.07 010207051  
4356 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 22 11.10.07 010207061  

4357 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 26 / 
კერესელიძე ივანეს ქუჩა 1

11.10.07 010207067  

4358 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 27 11.10.07 010107312  

4359 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 32 11.10.07 010107334  

4360 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 40 / ბარნოვი 
ვასილის ქუჩა 39

11.10.07 010107337  



4361 საცხოვრებელი სახლი 1925 წელი თბილისი, ზანდუკელი მიხეილის ქუჩა 5 11.10.07 010207055  
4362 ზედა ბეთლემის ეკლესიის 

გალავანი
მე‐18 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ზედა ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარედ 11.10.07 010507303  

4363 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 14 11.10.07 010306315  
4364 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 15 / 

თაბუკაშვილი რეზოს ჩიხი 2
11.10.07 010307141  

4365 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 17 11.10.07 010307135  
4366 ლიტერატურის მუზეუმი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 18 11.10.07 010307160  
4367 ლიტერატურის მუზეუმი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 20 11.10.07 010307501  
4368 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 21 11.10.07 010307097  
4369 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 22 11.10.07 010307146  

4370 პოლიცია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 27 11.10.07 010307009  

4371 სტამბა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 27 / ბროსეს ქუჩა 
3

11.10.07 010307015  

4372 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 29 / ლაღიძე 
რევაზის ქუჩა 4

11.10.07 010206345  

4373 სამხედრო პროკურატურა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 3 / სობჩაკი 
ანატოლის ქუჩა 3

11.10.07 010306299  

4374 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 31 11.10.07 010206375  

4375 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 35 11.10.07 010206329  

4376 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 36 11.10.07 010307055  
4377 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 37 11.10.07 010206368  
4378 საქართველოს ბანკი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 38 11.10.07 010307044  

4379 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 40 11.10.07 010307035  
4380 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 41 11.10.07 010206315  

4381 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 42 11.10.07 010307021  

4382 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 44 / ლაღიძე 
რევაზის ქუჩა 3

11.10.07 010307013 მოხსნილი 

4383 ყაზარმა (ყოფილი) მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 46 / ლაღიძე 
რევაზის ქუჩა 2

11.10.07 010206344  

4384 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 47 11.10.07 010206298  
4385 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 48 11.10.07 010206332  

4386 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 49 11.10.07 010206285  

4387 ყოფილი ძეგლთა დაცვის 
დეპარტამენტი

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 5 11.10.07 010306270  

4388 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 51 11.10.07 010206284  
4389 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს შესახვევი 1 11.10.07 010307509  
4390 საცხოვრებელი სახლი 1914 წელი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს შესახვევი 1 / 

თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 25
11.10.07 010307040  



4391 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თაბუკაშვილი რეზოს შესახვევი 3 11.10.07 010307029  

4392 მერია 1885 წელი თბილისი, თავისუფლების მოედანი 2 / გალაკტიონ 
ტაბიძის ქუჩა 2

11.10.07 010508007  

4393 "ამიერკავკასიის სამხ. ოლქის 
ჯარების შტაბი"

1824 წელი თბილისი, თავისუფლების მოედანი 4 11.10.07 010408041  

4394 "თამარ მეფის ხიდი" 1935 წელი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი  11.10.07 010101900  
4395 საქართველოს რკინიგზა მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, თამარ მეფის გამზირი 15 11.10.07 010102124  
4396 გაერთიანებული ქართული ბანკი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი 16 11.10.07 010904749  

4397 "პროკრედიტ ბანკი" მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი 18 11.10.07 010904716  

4398 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, თამარ მეფის გამზირი 23 11.10.07 010102017  
4399 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 11 11.10.07 010107045  

4400 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 13 11.10.07 010107068  

4401 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 14 / ხორავა 
აკაკის ქუჩა 4

11.10.07 010107120  

4402 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 16 11.10.07 010107150  
4403 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 18 11.10.07 010107176  

4404 საცხოვრებელი სახლი 1946 წელი თბილისი, თარხნიშვილი ივანეს ქუჩა 26 11.10.07 010107212  
4405 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თოიძე მოსეს ქუჩა 32 11.10.07 010303191  

4406 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თოიძე მოსეს ქუჩა 33 11.10.07 010306170  

4407 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თოიძე მოსეს ქუჩა 36 11.10.07 010303220  
4408 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თორაძე დავითის ჩიხი 1 11.10.07 010207045  
4409 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თორაძე დავითის ჩიხი 3 11.10.07 010207022  

4410 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 1 11.10.07 010405163  
4411 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 11 11.10.07 010405176  
4412 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 13 11.10.07 010405175  

4413 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 19 11.10.07 010405170  

4414 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 3 11.10.07 010405166  
4415 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თუმანიანი ოვანესის ქუჩა 5 11.10.07 010405168  

4416 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, თხინვალის ქუჩა 13 / არსენას ქუჩა 36 11.10.07 010308006  
4417 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, თხინვალის ქუჩა 20 11.10.07 010308030  

4418 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, თხინვალის ქუჩა 4 11.10.07 010308073  
4419 საცხოვრებელი სახლი 1860 წელი თბილისი, თხინვალის შესახვევი 4 / ვეძინის I 

გასასვლელი 6
11.10.07 010308062  

4420 ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, იამანიძე შოთას ქუჩა 3 11.10.07 010903728  

4421 ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, იამანიძე შოთას ქუჩა 3 11.10.07 010903733  



4422 აბანო მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, იბრაჰიმ ისპაჰანელის შესახვევი 1 11.10.07 010506190  

4423 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი თბილისი, იბრაჰიმ ისპაჰანელის შესახვევი 7 11.10.07 010506311  
4424 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, იეთიმ გურჯის ქუჩა 3 11.10.07 010407183  
4425 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, იეთიმ გურჯის ქუჩა 6 11.10.07 010407179  
4426 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, იეთიმ გურჯის ქუჩა 7 11.10.07 010407161  
4427 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, იერუსალიმის მოედანი 3 / ბეთლემის ქუჩა 5 11.10.07 010405146  

4428 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იერუსალიმის მოედანი 4 11.10.07 010405136  

4429 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, იერუსალიმის მოედანი 6 11.10.07 010405084  

4430 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იერუსალიმის ქუჩა 1 11.10.07 010405109  

4431 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იერუსალიმის ქუჩა 2 / პურის მოედანი 5 11.10.07 010405069  

4432 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იერუსალიმის ქუჩა 4 11.10.07 010405068  

4433 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ივერიის ქუჩა 12 11.10.07 010406017  
4434 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ივერიის ქუჩა 3 11.10.07 010406008  

4435 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 1 / ლეონიძე 
გიორგის ქუჩა 9

11.10.07 010408118  

4436 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 10 11.10.07 010408052  

4437 საცხოვრებელი სახლი 1877 წელი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 10 / ჩაიკოვსკის 
ქუჩა 2

11.10.07 010408044  

4438 საცხოვრებელი სახლი 1862 წელი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 12 11.10.07 010408029  
4439 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 14 11.10.07 010408019  

4440 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 16 11.10.07 010408015  

4441 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 18 11.10.07 010408010  

4442 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 20 11.10.07 010408007  

4443 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 24 / ნიაღვრის ქუჩა 
2

11.10.07 010307375  

4444 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 25 / კოტეტიშვილი 
ვახტანგის ქუჩა 10

11.10.07 010307347  

4445 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 26 11.10.07 010307371  

4446 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 3 11.10.07 010408091  

4447 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 4 11.10.07 010408110  
4448 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 6 11.10.07 010408122  

4449 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 6ა 11.10.07 010408092  



4450 საზოგადოებრივი შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ინგოროყვა პავლეს ქუჩა 8 11.10.07 010408070  

4451 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იორის ქუჩა 7 11.10.07 010404036  

4452 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, იორის შესახვევი 6 11.10.07 010404055  

4453 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 10 / ახუნდოვის 
ქუჩა 3

11.10.07 010506132  

4454 აბანო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 11 11.10.07 010506215  

4455 აბანო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 11 11.10.07 010506183  

4456 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 25 11.10.07 010506265  

4457 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 52 / იბრაჰიმ 
ისპაჰანელის IV შესახვევი 10

11.10.07 010506390  

4458 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 61 11.10.07 010509027  

4459 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 63 11.10.07 010509033  

4460 აბანო (მეფის ასულის აბანო) მე‐18 საუკუნის დასასრული თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 7 11.10.07 010506177  

4461 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა 8 / ახუნდოვის 
ქუჩა 1

11.10.07 010506130  

4462 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ირბახის ქუჩა 10 / გურჯაანის შესახვევი 1 11.10.07 010401380  

4463 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ირგვლივის შესახვევი 1 11.10.07 010506056  

4464 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი თბილისი, ისნის ქუჩა 1 11.10.07 010504075  
4465 საცხოვრებელი სახლი 1885 წელი თბილისი, ისნის ქუჩა 2 / ურბნისის ქუჩა 14 11.10.07 010504070  
4466 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ისნის ქუჩა 24 11.10.07 010503419  
4467 საცხოვრებელი სახლი 1860 წელი თბილისი, ისნის ქუჩა 34 / ჩეხოვის ქუჩა 34 11.10.07 010503064  
4468 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 22 11.10.07 010208047  

4469 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 24 11.10.07 010208055  

4470 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კანკავა ვლადიმერის ქუჩა 7 / ჯავახიშვილი 
ივანეს ქუჩა 21

11.10.07 010203354  

4471 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასასრული თბილისი, კარგარეთელი იას ქუჩა 3ა 11.10.07 010103095  

4472 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასასრული თბილისი, კარგარეთელი იას ქუჩა 3ბ 11.10.07 010103108  

4473 მუზეუმი მე‐20 საუკუნის დასასრული თბილისი, კარგარეთელი იას ქუჩა 6 11.10.07 010102343  

4474 საცხოვრებელი სახლი 1895 წელი თბილისი, კარგარეთელი იას ქუჩა 8 11.10.07 010102351  
4475 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კარგარეთელი იას ქუჩა 9 11.10.07 010103153  

4476 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 11 11.10.07 010207142  



4477 საცხოვრებელი სახლი 1884 წელი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 14 / ერისთავ‐
ხოშტარიას ქუჩა 11

11.10.07 010207164  

4478 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 15 / ერისთავ‐
ხოშტარიას ქუჩა 12

11.10.07 010207185  

4479 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 27 11.10.07 010207317  
4480 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 27 11.10.07 010207330  
4481 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 4 11.10.07 010207077  

4482 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კერესელიძე ივანეს ქუჩა 3 11.10.07 010207082  

4483 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კიევის ქუჩა 1 / დავით აღმაშენებლის 
გამზირი 55

11.10.07 010204291  

4484 #30 საშ. სკოლა 1897 წელი თბილისი, კიევის ქუჩა 4 11.10.07 010204246  
4485 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კიევის ქუჩა 6 11.10.07 010204245  

4486 მოსწავლე‐ახალგაზრდობის 
სასახლე

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კიევის ქუჩა 8 11.10.07 010204248  

4487 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კლდიაშვილი დავითის ქუჩა 2 / 
წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 99

11.10.07 010104052  

4488 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კლდიაშვილი დავითის ქუჩა 2 / 
ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 102

11.10.07 010104047  

4489 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კლდიაშვილი დავითის ქუჩა 13 11.10.07  

4490 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კობახიძე პიერის ქუჩა 3 11.10.07 010206184  

4491 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კონსტიტუციის ქუჩა 1 / წინამძღვრიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 117

11.10.07 010103107  

4492 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია 1859 წელი თბილისი, კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩა 7 11.10.07 010306153  
4493 წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის 

წინამძღვრის სახლი
მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩა 7 11.10.07 010306512  

4494 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას II შესახვევი 2ა 11.10.07 010105378  

4495 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას II შესახვევი 5 11.10.07 010105288  

4496 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოსტავას გამზირი 7 / კობახიძე პიერის ქუჩა 
14

11.10.07 010206262  

4497 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 10 11.10.07 010207009  
4498 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოსტავას ქუჩა 11 / კობახიძე პიერის ქუჩა 10 11.10.07 010206235  

4499 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 12 11.10.07 010207006  

4500 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 13 / კობახიძე პიერის ქუჩა 8 11.10.07 010206216  

4501 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 23 11.10.07 010206117  
4502 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 25 11.10.07 010206108  

4503 სასტუმრო "მუზა" მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 27 11.10.07 010105413  

4504 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 35 11.10.07 010105407  



4505 სამშობიარო სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 38 11.10.07 010105386  

4506 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 40 11.10.07 010105369  
4507 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 41 11.10.07 010105391  

4508 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 42 11.10.07 010105362  
4509 ი. ჟორდანიას სახ. ინსტიტუტი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 43 11.10.07 010105373  

4510 ი. ჟორდანიას სახ. ინსტიტუტის 
ლაბორატორიული კორპუსი

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 43ა 11.10.07 010105364 მოხსნილი 

4511 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, კოსტავას ქუჩა 54 / კოსტავას შესახვევი 1 11.10.07 010106080  
4512 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 6 11.10.07 010207017  

4513 საცხოვრებელი სახლი 1938 წელი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 63 11.10.07 011702834  
4514 თბილისის სახელმწიფო 

ტექნიკური უნივერსიტეტი
მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 68 11.10.07 011704012  

4515 თბილისის სახელმწიფო 
ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 69 11.10.07 011702804  

4516 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, კოსტავას ქუჩა 71 11.10.07 011702777  
4517 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 8 11.10.07 010207012  

4518 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოსტავას ქუჩა 9 / კობახიძე პიერის ქუჩა 12 26.11.07 010206251  

4519 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის ქუჩა 11 / არსენას 
ქუჩა 2

11.10.07 010307340  

4520 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის ქუჩა 2 11.10.07 010307353  
4521 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის ქუჩა 20 / 

ნიაღვრის შესახვევი 9
11.10.07 010308276  

4522 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის ქუჩა 4 11.10.07 010307351  
4523 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის შესახვევი 1 / 

ნიაღვრის ქუჩა 3
11.10.07 010307379  

4524 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის შესახვევი 2 11.10.07 010308313  
4525 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოტეტიშვილი ვახტანგის შესახვევი 8 11.10.07 010308282  

4526 ბოტანიკის ინსტიტუტი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოჯრის გზატკეცილი 1 11.10.07 010507291 მოხსნილი 

4527 ჰერბარიუმი 1914 წელი თბილისი, კოჯრის გზატკეცილი 1 11.10.07 010507290  
4528 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოჯრის ქუჩა 15 11.10.07 010507205  

4529 საცხოვრებელი სახლი 1855 წელი თბილისი, კოჯრის ქუჩა 2 11.10.07 010507194  
4530 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კოჯრის ქუჩა 3 11.10.07 010507119  

4531 საცხოვრებელი სახლი 1893 წელი თბილისი, კოჯრის ქუჩა 4 11.10.07 010507185  
4532 საცხოვრებელი სახლი 1860 წელი თბილისი, კოჯრის ქუჩა 5 11.10.07 010507107  
4533 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კოჯრის ქუჩა 7 11.10.07 010507068  
4534 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კოჯრის ქუჩა 9 11.10.07 010507125  



4535 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 12 / უზნაძე დიმიტრის ქუჩა
99

11.10.07 010103345  

4536 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კრილოვის ქუჩა 10 11.10.07 010103337  

4537 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 13 11.10.07 010103327  

4538 "უნიდენტ‐როსი" მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 2 11.10.07 010103325  

4539 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კრილოვის ქუჩა 3 11.10.07 010103318  
4540 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, კრილოვის ქუჩა 4 11.10.07 010103329  
4541 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 5 11.10.07 010103317  

4542 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 6 11.10.07 010103332  

4543 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, კრილოვის ქუჩა 8 11.10.07 010103335  

4544 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, კუფტინის ქუჩა 7 11.10.07 010406132  

4545 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლაღიძე მიტროფანეს ქუჩა 4 11.10.07 010307154  

4546 საცხოვრებელი სახლი 1851 წელი თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 10 11.10.07 010508024  
4547 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 12 11.10.07 010508027  
4548 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 15 11.10.07 010408119  
4549 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 16 / ქიქოძე 

გერონტის ქუჩა 16
11.10.07 010508035  

4550 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 17 / პაოლო 
იაშვილის ქუჩა 6

11.10.07 010408115  

4551 საზოგადოებრივი შენობა მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 2 11.10.07 010508008  
4552 საქართველოს ეროვნული ბანკი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 3 11.10.07 010408098  

4553 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 7 11.10.07 010408109  

4554 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 7 / სულხან‐საბას 
ქუჩა 2

11.10.07 010408111  

4555 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლეონიძე გიორგის ქუჩა 8 11.10.07 010508391  

4556 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 1 / კუფტინის ქუჩა 17 11.10.07 010406160  

4557 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 12 11.10.07 010405008  
4558 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 14 / მაჩაბელი ივანეს 

ქუჩა 10
11.10.07 010405010  

4559 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 15 11.10.07 010508091  
4560 საცხოვრებელი სახლი 1906 წელი თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 17 / ქიქოძე გერონტის 

ქუჩა 5
11.10.07 010508086  

4561 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 19 / ქიქოძე გერონტის 
ქუჩა 5

11.10.07 010508095  

4562 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 2 11.10.07 010405002  



4563 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 21 11.10.07 010508108  

4564 საცხოვრებელი სახლი 1830 წელი თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 26 / ჭონქაძე დანიელის 
ქუჩა 3

11.10.07 010508123  

4565 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 27 11.10.07 010508102  
4566 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 3 11.10.07 010406152  

4567 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლერმონტოვის ქუჩა 9 / დადიანი შალვას 
ქუჩა 9

11.10.07 010508094  

4568 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 12 11.10.07 010407341  
4569 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 12 / ცინცაძე 

კალისტრატეს ქუჩა 4
11.10.07 010407343  

4570 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 22 / ანტონ 
კათალიკოსის ქუჩა 19

11.10.07 010404255  

4571 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 27 11.10.07 010406023  

4572 ყოფილი სამხ. ოლქის კომბინატი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 29 11.10.07 010406065  

4573 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 33 11.10.07 010406111  

4574 ქარვასლა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 40 11.10.07 010404379  

4575 ეკლესია "ჯვარის მამა" მე‐16 საუკუნე თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 41 11.10.07 010406185  
4576 ეკლესია "ნორაშენი" 1796 წელი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 41 11.10.07 010406183  
4577 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 42 11.10.07 010404415  
4578 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 43 11.10.07 010405082  
4579 სინაგოგა 1904 წელი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 47 11.10.07 010405132  
4580 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 47 11.10.07 010405106  

4581 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ლესელიძე კონსტანტინეს ქუჩა 51 11.10.07 010405127  
4582 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლუი პასტერის ქუჩა 1 11.10.07 010103271  

4583 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანი თბილისი, ლუი პასტერის ქუჩა 10ა 11.10.07 010101328  
4584 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ლუი პასტერის ქუჩა 3 11.10.07 010103275  

4585 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლუი პასტერის ქუჩა 4 11.10.07 010101329  

4586 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ლუი პასტერის ქუჩა 8 11.10.07 010101335  

4587 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 10 11.10.07 010204211  
4588 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 11 11.10.07 010204319  

4589 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 16 11.10.07 010202373  

4590 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 17 / ნადირაძე 
კოლაუს ქუჩა 2

11.10.07 010204266  

4591 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 19 / 
წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 56

11.10.07 010204251  



4592 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 2 / დავით 
აღმაშენებლის გამზირი 49

11.10.07 010204325  

4593 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 20 / ნინოშვილი
ეგნატეს ქუჩა 1

11.10.07 010202366  

4594 საცხოვრებელი სახლი 1887 წელი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 31 11.10.07 010203194  
4595 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 33 11.10.07 010203127  
4596 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 35 11.10.07 010203094  

4597 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 37 / ჩიქობავა 
არნოლდის ქუჩა 38

11.10.07 010203038  

4598 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 5 / 
მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 7

11.10.07 010204342  

4599 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 8 / კიევის ქუჩა 
7

11.10.07 010204256  

4600 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 9 11.10.07 010204334  

4601 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მალაკნების მოედანი 1 / ფიროსმანის ქუჩა 3 11.10.07 011104698  

4602 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 11 11.10.07 010205005  
4603 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი,  მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 11 11.10.07 010205135  

4604 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 15 11.10.07 010205005  
4605 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 13 11.10.07 010205008  

4606 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 17 11.10.07 010205003  
4607 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 18 11.10.07 010105309  

4608 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 21 11.10.07 010205002  

4609 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 27 11.10.07 010204095  
4610 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 32 11.10.07 010201364  

4611 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 33 / 
წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 90ბ

11.10.07 010204078  

4612 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 35 / 
წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 69

11.10.07 010202269  

4613 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 39 11.10.07 010202171  

4614 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 40 / 
ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 18

11.10.07 010201329  

4615 საცხოვრებელი სახლი 1905 წელი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 45 / ნინოშვილი 
ეგნატეს ქუჩა 20

11.10.07 010202119  

4616 "მწვანე შენობა" 1901 წელი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 6 11.10.07 010105366  
4617 ბანკი "თიბისი" 1910 წელი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 7 / უზნაძე 

დიმიტრის ქუჩა 20
11.10.07 010206009  

4618 კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრი

1902 წელი თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 8 11.10.07 010105347  

4619 გამომცემლობა მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 9 / უზნაძე 
დიმიტრის ქუჩა 18

11.10.07 010206011  



4620 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 1 11.10.07 010207076  

4621 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 10 11.10.07 010207143  

4622 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 16 11.10.07 010207181  
4623 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 19 11.10.07 010207213  

4624 საცხოვრებელი სახლი 1889 წელი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 2 / ზანდუკელი 
მიხეილის ქუჩა 20

11.10.07 010207059  

4625 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 20 11.10.07 010207221  

4626 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაყაშვილი კოტეს ქუჩა 24 11.10.07 010207236  

4627 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 1 11.10.07 010508037  

4628 სახალხო დამცველის ოფისი მე‐20 საუკუნის 30‐იანი 
წლები

თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 11 11.10.07 010507005  

4629 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 11 11.10.07 010507008  

4630 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 12 11.10.07 010405029  

4631 მწერალთა კავშირი 1903 წელი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 13 11.10.07 010507011  
4632 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 14 11.10.07 010405053  
4633 საცხოვრებელი სახლი 1878 წელი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 15 11.10.07 010507019  
4634 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 16 11.10.07 010405076  

4635 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 18 11.10.07 010405125  
4636 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 3 11.10.07 010508387  

4637 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 4 11.10.07 010508046  

4638 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 5 11.10.07 010508063  
4639 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 6 11.10.07 010508061  
4640 "საქართველო_ნატო" მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 8 / ლერმონტოვის 

ქუჩა 13
11.10.07 010508081  

4641 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მაჩაბელი ივანეს ქუჩა 9 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 16

11.10.07 010507001  

4642 კინო‐საკონცერტო დარბაზი 1971 წელი თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 1 / კოსტავას 
ქუჩა 

11.10.07 010105404  

4643 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 11 / ღამბაშიძე 
შალვას ქუჩა 11

11.10.07 010106172  

4644 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 13 11.10.07 010106166  

4645 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 45 11.10.07 010106120  

4646 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 7 11.10.07 010105400  

4647 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 9 / ღამბაშიძე 
შალვას ქუჩა 12

11.10.07 010105401  



4648 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მერჩულე გიორგის ქუჩა 6 11.10.07 010505132  
4649 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი თბილისი, მესხი კოტეს ქუჩა 16 11.10.07 010308196  
4650 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მესხი კოტეს ქუჩა 2 11.10.07 010308222  
4651 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მესხი კოტეს ქუჩა 48 11.10.07 010208374  
4652 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მესხი კოტეს ქუჩა 5 11.10.07 010308197  

4653 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მესხი კოტეს შესახვევი 2 11.10.07 010308189  

4654 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მესხი კოტეს შესახვევი 3 11.10.07 010308165  
4655 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მესხი კოტეს შესახვევი 6 11.10.07 010308190  

4656 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მესხიშვილი ლადოს ქუჩა 41 / ერევნის ქუჩა 
1

11.10.07 010304292  

4657 მეტეხის ეკლესია მე‐13 საუკუნის დასასრული თბილისი, მეტეხის აღმართი 1 11.10.07 010503165  

4658 სასახლე მე‐17 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მეტეხის აღმართი 1 11.10.07 010503418  

4659 თეატრი "ძველი სახლი" მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მეტეხის აღმართი 1 11.10.07 010503195  
4660 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მეტეხის აღმართი 11 11.10.07 010503206  
4661 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მეტეხის აღმართი 14 11.10.07 010503125  
4662 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მეტეხის აღმართი 2 11.10.07 010504100  
4663 სასტუმრო მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მეტეხის აღმართი 9 11.10.07 010503208  
4664 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მეტეხის ქუჩა 18 / ფერისცვალების ქუჩა 12 11.10.07 010504060  

4665 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მეტეხის შესახვევი 14 / მეტეხის ქუჩა 3 11.10.07 010503094  
4666 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მეტეხის შესახვევი 33 11.10.07 010503160  
4667 მთაწმინდის პლატოზე არსებული 

პარკი
მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მთაწმინდის კულტურისა და დასვენების 

პარკი
11.10.07 010308800  

4668 მთაწმინდის პანთეონი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მთაწმინდის პანთეონი 11.10.07 010308900  

4669 მამადავითის ეკლესიის სამრეკლო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მთაწმინდის პლატო  11.10.07 010308328  

4670 ფუნიკულიორის ზედა სადგურის 
შენობა

1938 წელი თბილისი, მთაწმინდის პლატო  11.10.07 012005999  

4671 მამადავითის ეკლესია მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მთაწმინდის პლატო  11.10.07 010308322  
4672 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 11 11.10.07 010308271  

4673 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 13 11.10.07 010308273  
4674 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 2 / ბესიკის I შესახვევი 1 11.10.07 010308280  

4675 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 5 11.10.07 010308262  

4676 საჯინიბო  მე‐20 საუკუნის დასაწყისი    თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 6 / მთაწმინდის შესახვევი 
1

11.10.07 010308286  

4677 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მთაწმინდის ქუჩა 8 11.10.07 010308291  
4678 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მთაწმინდის შესახვევი 3 11.10.07 010308307  

4679 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, მთაწმინდის შესახვევი 4 11.10.07 010308303  
4680 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, მთაწმინდის შესახვევი 5 11.10.07 010308314  



4681 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მირზა შაფის ქუჩა 16 11.10.07 010506392  
4682 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი,  მირზა შაფის ქუჩა 8 11.10.07  
4683 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მიხაი ზიჩის ქუჩა 2 / კოტეტიშვილი 

ვახტანგის ქუჩა 3
11.10.07 010307337  

4684 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მიხაი ზიჩის ქუჩა 4 11.10.07 010307321  

4685 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, მოსიძე ვახტანგის ქუჩა 4 11.10.07 010308312  

4686 მოსწავლე‐ახალგაზრდობის 
სასახლესთან არსებული ბაღი

მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მოსწავლე‐ახალგაზრდობის სასახლის ბაღი 11.10.07 010408803  

4687 9 მარტის ბაღი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო 11.10.07 010306801  

4688 საბრძოლო კოშკი მე‐18 საუკუნის დასასრული თბილისი, მტკვრის ქუჩა 3 11.10.07 010306500  

4689 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, მტკვრის ქუჩა 6 11.10.07 010306268  
4690 საბავშვო რკინიგზა 1930‐იანი წლები  თბილისი, მუშთაიდის ბაღი 11.10.07 010101351  
4691 მუშთაიდის ბაღი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, მუშთაიდის ბაღი 11.10.07 010101800  
4692 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნათიშვილი ალექსანდრეს ქუჩა 8 11.10.07 010301226  
4693 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნაკაშიძე ილია და ნინოს ქუჩა 19 11.10.07 010407139  
4694 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნაკაშიძე ილია და ნინოს ქუჩა 31 11.10.07 010407106  

4695 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნაკაშიძე ილია და ნინოს შესახვევი 12 11.10.07 010407175  
4696  ნარიყალა მე‐4‐17 საუკუნეები თბილისი, ნარიყალა 11.10.07 010506503  
4697 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნიაღვრის ქუჩა 11 / ნიაღვრის I შესახვევი 1 11.10.07 010308339  

4698 პალეონტოლოგიის კვლევითი 
ინსტიტუტი

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნიაღვრის ქუჩა 4 11.10.07 010308357  

4699 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიაღვრის შესახვევი 2 11.10.07 010308336  

4700 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიაღვრის შესახვევი 5 11.10.07 010308305  

4701 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნიკოლაძე იაკობის ქუჩა 4 11.10.07 010106054  

4702 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნიკოლაძე ნიკოს ქუჩა 10 11.10.07 010206094  

4703 საცხოვრებელი სახლი 1949 წელი თბილისი, ნიკოლაძე ნიკოს ქუჩა 3 11.10.07 010105415  
4704 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 10 / აბაშიძე კიტას 

ქუჩა 8
11.10.07 010202312  

4705 საცხოვრებელი სახლი 1896 წელი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 12 11.10.07 010202279  
4706 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 14 11.10.07 010202245  
4707 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 16 11.10.07 010202193  
4708 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 19ა 11.10.07 010201325  

4709 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 19ბ 11.10.07 010201304  

4710 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 2 / მაზნიაშვილი 
გიორგის ქუჩა 18

11.10.07 010202369  

4711 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 28 11.10.07 010201170  



4712 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 41ა 11.10.07 010103233  

4713 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 41ბ 11.10.07 010103194  

4714 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 42 11.10.07 010104006  

4715 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 43 11.10.07 010103205  

4716 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 57 / 
კონსტიტუციის ქუჩა 13

11.10.07 010103035  

4717 საცხოვრებელი სახლი 1909 წელი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 58 11.10.07 010103072  
4718 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 61 / 

ფოცხვერაშვილი კოტეს ქუჩა 10
11.10.07 010102158  

4719 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 66 / 
ფოცხვერაშვილი კოტეს ქუჩა 8

11.10.07 010102149  

4720 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნინოშვილი ეგნატეს ქუჩა 68 11.10.07 010102129  

4721 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 10 11.10.07 010407065  

4722 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 12 11.10.07 010407059  
4723 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 14 11.10.07 010407054  
4724 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 15 11.10.07 010407067  

4725 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 16 11.10.07 010407047  
4726 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 19 11.10.07  

4727 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 2 11.10.07 010407070  
4728 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 26 11.10.07 010407033  
4729 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 31 11.10.07 010407106  

4730 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 4 11.10.07 010407071  

4731 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 5 11.10.07 010407224  
4732 საცხოვრებელი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი  თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 5 / ვერცხლის ქუჩა 

45
11.10.07 010407107  

4733 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 7 11.10.07 010407097  

4734 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 8 11.10.07 010407068  

4735 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას ქუჩა 9 11.10.07 010407082  
4736 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი,  ნიშნიანიძე შოთას შესახვევი 12 11.10.07 010407175  

4737 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას შესახვევი 3 11.10.07 010407194  
4738 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ნიშნიანიძე შოთას შესახვევი 5 11.10.07 010407177  
4739 წმ. ნინოს ეკლესია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ნორიოს აღმართი 36 11.10.07 011904831  

4740 "ორბელიანების სკვერი" მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ორბელიანების სკვერი 11.10.07 010407800  

4741 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 10 11.10.07 010306218  



4742 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 12 11.10.07 010306220  
4743 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 20 11.10.07 010306226  
4744 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 22 11.10.07 010306391  
4745 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 28 / 

ორბელიანი გრიგოლის ჩიხი 1
11.10.07 010306262  

4746 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 31 / 
ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 25

11.10.07 010306278  

4747 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 32 / 
ტელეგრაფის ჩიხი 1

11.10.07 010306271  

4748 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 34 11.10.07 010306288  
4749 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 36 11.10.07 010306283  

4750 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 38 / მტკვრის 
ქუჩა 2

11.10.07 010306294  

4751 აშშ საელჩო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 4 11.10.07 010306210  

4752 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 5 11.10.07 010306219 მოხსნილი 

4753 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 6 11.10.07 010306211  
4754 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 8 11.10.07 010306213  
4755 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის შესახვევი 23 / 

ორბელიანი გრიგოლის ქუჩა 7
11.10.07 010306224  

4756 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ჩიხი 4 11.10.07 010306243  
4757 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ორბელიანი გრიგოლის ჩიხი 5 11.10.07 010306235  
4758 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ორპირის ქუჩა 27 11.10.07 010506076  
4759 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ორხევის გასასვლელი 4 11.10.07 010305395  
4760 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ორხევის გასასვლელი 6 11.10.07 010305512  
4761 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორხევის შესახვევი 4 11.10.07 010305385  

4762 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ორხევის შესახვევი 8 11.10.07 010305514  

4763 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ოქრომჭედლების ქუჩა 1 11.10.07 010407333  

4764 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ოქრომჭედლების ქუჩა 4 11.10.07 010407312  
4765 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ოქროყანის ქუჩა 13 11.10.07 010508261  

4766 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 1 / ჩაიკოვსკის ქუჩა 6 11.10.07 010508001  

4767 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 10 11.10.07 010508067  

4768 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 11 11.10.07 010508033  

4769 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 12 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 23

11.10.07 010508099  

4770 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 13 11.10.07 010508056  

4771 საცხოვრებელი სახლი 1889 წელი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 15 11.10.07 010508080  
4772 საცხოვრებელი სახლი 1883 წელი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 16 11.10.07 010508166  



4773 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 17 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 25

11.10.07 010508101  

4774 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 18 11.10.07 010508218  

4775 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 20 11.10.07 010508294  

4776 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 23 / ამაღლების ქუჩა 
2

11.10.07 010507013  

4777 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 3 11.10.07 010508003  

4778 საგადასახადო დეპარტამენტი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 4 11.10.07 010408105  

4779 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 5 11.10.07 010508006  

4780 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 7 11.10.07 010508010  

4781 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 8 / ლეონიძე 
გიორგის ქუჩა 20

11.10.07 010508031  

4782 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 8ა 11.10.07 010508053  

4783 საცხოვრებელი სახლი 1899 წელი თბილისი, პაოლო იაშვილის ქუჩა 9 11.10.07 010508022  
4784 ღვინის ქარხანა #1 1896 წელი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 1 11.10.07 010106152  
4785 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 10 11.10.07 010106189  

4786 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 12 11.10.07 010106197  

4787 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 13 11.10.07 010106228  

4788 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 14 11.10.07 010106202  

4789 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 18 / ხორავა 
აკაკის ქუჩა 28

11.10.07 010106218  

4790 ბაგა‐ბაღი #23 მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 23 / ლარსის 
ქუჩა 2

11.10.07 010106320  

4791 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 24 11.10.07 010106242  

4792 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 35 11.10.07 012005420  

4793 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პეტრიაშვილი ვასილის ქუჩა 8 11.10.07 010106184  

4794 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, პურის მოედანი 1 11.10.07 010405088  
4795 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, პურის მოედანი 2 11.10.07 010405099  
4796 "საქართველოს ბანკი" მე‐20 საუკუნის დასაწყისი  თბილისი, პუშკინის ქუჩა 3 11.10.07 010407600  

4797 საქართველოს სახელმწიფო 
მუზეუმი

მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, პუშკინის ქუჩა 4 11.10.07 010407075  ეროვნული

4798 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პუშკინის ქუჩა 5 11.10.07 010407334  



4799 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, პუშკინის ქუჩა 6 / აბაშიძე გრიგოლის ქუჩა 
14

11.10.07 010407044  

4800 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, პუშკინის ქუჩა 7 11.10.07 010407320  

4801 შერეული ფუნქციის შენობა 1910 წელი თბილისი, პუშკინის ქუჩა 10 / ვაჩნაძე ნატოს ქუჩა 9 11.10.07 010407022  
4802 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჟორდანია თედოს ქუჩა 11 11.10.07 010307280  

4803 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჟორდანია თედოს ქუჩა 14 11.10.07 010307314  
4804 სახელოსნო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რკინის რიგი 1 / შარდენის ქუჩა 8 11.10.07 010404395  

4805 კაფე მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რკინის რიგი 5 / შარდენის ქუჩა 10 11.10.07 010404397  

4806 კაფე მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რკინის რიგი 5 / შარდენის ქუჩა 12 11.10.07 010404401  

4807 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, რკინის რიგი 6 / ლესელიძე კონსტანტინეს 
ქუჩა 46

11.10.07 010404411  

4808 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, როდენის ქუჩა / მელიქიშვილი პეტრეს ქუჩა 
25

11.10.07 010106146  

4809 საცხოვრებელი სახლი 1939 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 1 11.10.07 010407128  
4810 #1 საშ. სკოლა მე‐19 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 10 / ლესია 

უკრაინკას ქუჩა 2
11.10.07 010307264  

4811 სამხატვრო გალერეა 1883 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 11 11.10.07 010306284  ეროვნული
4812 სასტუმრო "მარიოტი" 1910 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 13 / ჭანტურია გიას 

ქუჩა 7
11.10.07 010307202  

4813 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რუსთაველის გამზირი 14 / ბესიკის ქუჩა 2 11.10.07 010307231  

4814 საზოგადოებრივი შენობა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 15 11.10.07 010307201  

4815 შერეული ფუნქციის შენობა 1916 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 16 / ბესიკის ქუჩა 1 11.10.07 010307184  

4816 შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი

1901 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 17 11.10.07 010307148  

4817 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 18 11.10.07 010307165  

4818 თეატრალური ინსტიტუტი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 19 11.10.07 010307127  

4819 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 20 11.10.07 010307155  
4820 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, რუსთაველის გამზირი 20 11.10.07 010307174  
4821 ეროვნულ‐დემოკრატიული 

პარტიის ოფისი
მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 21 11.10.07 010307112  

4822 კომპოზიტორთა კავშირი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 22 / ლაღიძე 
მიტროფანეს ქუჩა 2

11.10.07 010307144  

4823 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 / აბაშიძე ვასოს 
ქუჩა 1

11.10.07 010307098  

4824 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რუსთაველის გამზირი 24 / ლაღიძე 
მიტროფანეს ქუჩა 1

11.10.07 010307113  

4825 ზ. ფალიაშვილის სახ. სახელმწიფო
ოპერისა და ბალეტის თეატრი

1896 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 25 / ლაღიძე რევაზის 
ქუჩა 1

11.10.07 010307033  



4826 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 26 11.10.07 010307084  
4827 ყოფ. "კადეტთა კორპუსი"  მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რუსთაველის გამზირი 27 11.10.07 010206355  

4828 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 28 / ჭავჭავაძე 
ალექსანდრეს ქუჩა 2

11.10.07 010307061  

4829 საქ. სახელმწიფო ეროვნული 
მუზეუმი

1927 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 3 11.10.07 010407026  ეროვნული

4830 იუსტიციის სამინისტრო (ქვედა 
კორპუსი)

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რუსთაველის გამზირი 30 / ჭავჭავაძე 
ალექსანდრეს ქუჩა 1

11.10.07 010206364  

4831 საცხოვრებელი სახლი 1913‐15 წწ.  თბილისი, რუსთაველის გამზირი 37 11.10.07 010206280  
4832 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 40 11.10.07 010206349  

4833 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 44 11.10.07 010206333  
4834 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 46 / რუსთაველის 

შესახვევი 37
11.10.07 010206330  

4835 ყოფილი ეკლესია მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 48 / სარაჯიშვილი 
ვანოს ქუჩა 2

11.10.07 010208020  

4836 კინოთეატრი "რუსთაველი" 1936 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 5 / ფურცელაძე 
ანტონის ქუჩა 4

11.10.07 010306368  

4837 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 52 11.10.07 010208017  

4838 საქ. მეც. აკადემიის პრეზიდიუმი 1953 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 52 11.10.07 010208001  

4839 მოსწავლე‐ახალგაზრდობის 
სასახლე

1868 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 6 11.10.07 010408001  

4840 პარლამენტი 1946 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 8 / 9 აპრილის ქუჩა 1 11.10.07 010307318  

4841 ბარათაშვილების საგვარეულო 
საძვალე

მე‐19 საუკუნის დასასრული  თბილისი, რუსთაველის გამზირი 9 11.10.07 010306999  

4842 ქაშუეთის ეკლესია 1910 წელი თბილისი, რუსთაველის გამზირი 9 / ჯორჯაძე 
არჩილის ქუჩა 2

11.10.07 010306308  

4843 პანტელეიმონ მკურნალის 
ეკლესია

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რჩეულიშვილი გურამის ქუჩა  11.10.07 010108206  

4844 აკლდამა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, რჩეულიშვილი გურამის ქუჩა 12 11.10.07 010108500  

4845 აკლდამა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, რჩეულიშვილი გურამის ქუჩა 12 11.10.07 010108359  

4846 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, საბანისძე იოანეს ქუჩა 7 11.10.07 010509069  
4847 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 10 11.10.07 010406139  
4848 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 13 11.10.07 010406168  

4849 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 15 / აბოვიანი ხაჩატურის 
ქუჩა 8

11.10.07 010406169  

4850 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 16 11.10.07 010406122  
4851 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 18 11.10.07 010406142  

4852 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, საიათნოვას ქუჩა 3 11.10.07 010406155  
4853 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, სამღებროს ქუჩა 13 11.10.07 010506027  
4854 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, სამღებროს ქუჩა 15 11.10.07 010506036  



4855 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სამღებროს ქუჩა 21 11.10.07 010506042  
4856 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სამღებროს ქუჩა 23 / ბოტანიკურის ქუჩა 5 11.10.07 010506060  

4857 ეკლესია "სურბგეორქი" მე‐18 საუკუნე თბილისი, სამღებროს ქუჩა 5 11.10.07 010506009  
4858 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სამღებროს ქუჩა 5 11.10.07 010506015  
4859 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 1 11.10.07 010205011  

4860 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 10 11.10.07 010205041  

4861 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 11 11.10.07 010205029  

4862 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 12 / უზნაძე 
დიმიტრის ქუჩა 61

11.10.07 010205134  

4863 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 2 / დავით 
აღმაშენებლის ქუჩა 84

11.10.07 010205017  

4864 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 3 11.10.07 010205012  

4865 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 4 11.10.07 010205024  

4866 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 5 11.10.07 010205016  

4867 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 6 11.10.07 010205027  

4868 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 7 11.10.07 010205020  

4869 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 8 11.10.07 010205031  

4870 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 8ა 11.10.07 010205038  

4871 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სანქტ‐პეტერბურგის ქუჩა 9 11.10.07 010205026  

4872 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სარაჯიშვილი ვანოს ქუჩა 20 11.10.07 010208041  

4873 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სართიჭალის ქუჩა 8 11.10.07 010501283  

4874 სასულიერო სემინარია მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სიონის ქუჩა 13 11.10.07 010404389  

4875 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სიონის ქუჩა 18 11.10.07 010404412  
4876 სიონის სამრეკლო მე‐15 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სიონის ქუჩა 4 11.10.07 010404385  

4877 სიონის ეკლესია მე‐7‐19 საუკუნეები თბილისი, სიონის ქუჩა 4 11.10.07 010404386  
4878 სიონის სამრეკლო 1812 წელი თბილისი, სიონის ქუჩა 4 11.10.07 010404387  
4879 ქარვასლა მე‐17 საუკუნე‐1912 წელი თბილისი, სიონის ქუჩა 8 11.10.07 010404388  ეროვნული
4880 სამხედრო კომენდატურა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სობჩაკი ანატოლის ქუჩა 1 / თაბუკაშვილი 

რეზოს ქუჩა 3
11.10.07 010306387  

4881 ფოლკლორის მუზეუმი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სოლოლაკის ხეივანი 11 10.03.08 010507265  

4882 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სოლოლაკის ხეივანი 11 11.10.07 010507302  



4883 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სულიაშვილი დავითის ქუჩა 3 11.10.07 010306156  
4884 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სულიაშვილი დავითის ქუჩა 6 11.10.07 010306137  
4885 საცხოვრებელი სახლი 1828 წელი თბილისი, სულიაშვილი დავითის ქუჩა 8 / თოიძე 

მოსეს ქუჩა 23
11.10.07 010306133  

4886 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, სულხანიშვილის I ჩიხი 3 11.10.07 010306343  
4887 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სულხანიშვილის ქუჩა 15 / ათონელის ქუჩა 

14
11.10.07 010306328  

4888 საცხოვრებელი სახლი 1867 წელი თბილისი, სულხანიშვილის ქუჩა 9 11.10.07 010306354  
4889 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 1 / ლეონიძე გიორგის 

ქუჩა 5
11.10.07 010408099  

4890 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 4 11.10.07 010408501  

4891 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 5 11.10.07 010408093  

4892 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 5 11.10.07 010408082  

4893 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 6 11.10.07 010408085  

4894 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 7 11.10.07 010408076  

4895 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სულხან‐საბას ქუჩა 9 11.10.07 010408065  

4896 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 10 11.10.07 010204339  

4897 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 11 11.10.07 010302039  

4898 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 12 / 
სუნდუკიანი გაბრიელის შესახვევი 2

11.10.07 010204335  

4899 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 14 / 
სუნდუკიანი გაბრიელის შესახვევი 1

11.10.07 010204324  

4900 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 15 11.10.07 010302030  

4901 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 17 11.10.07 010302023  

4902 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 18 11.10.07 010204322  

4903 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 19 11.10.07 010302161  

4904 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 20 11.10.07 010204313  

4905 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სუნდუკიანი გაბრიელის ქუჩა 22 11.10.07 010204309  

4906 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სურამის ქუჩა 9 11.10.07 010102089  

4907 არასამხედრო, ალტერნატიული 
შრომითი სამს. დეპარტ.

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სხულუხია გრიგოლის ქუჩა 1 / ჩიტაია 
გიორგის ქუჩა 17

11.10.07 010201118  

4908 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, სხულუხია გრიგოლის ქუჩა 2 / ჩიტაია 
გიორგის ქუჩა 19

11.10.07 010201081  



4909 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტარიელის ქუჩა 6 11.10.07 010208297  

4910 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 11 11.10.07 010107079  
4911 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 14 / ბაქრაძე 

დიმიტრის ქუჩა 21
11.10.07 010107110  

4912 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 18 11.10.07 010107155  

4913 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 24 11.10.07 010107185  

4914 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 26 11.10.07 010107197  

4915 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 39 11.10.07 010107264  
4916 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 6 / ტატიშვილი 

ერეკლეს ჩიხი 
11.10.07 010107057  

4917 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ქუჩა 9 11.10.07 010107053  

4918 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტატიშვილი ერეკლეს ჩიხი 4 11.10.07 010107054  

4919 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ტელეგრაფის ჩიხი 3 11.10.07 010306245  
4920 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ტელეგრაფის ჩიხი 4 11.10.07 010306237  
4921 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტერენტი გრანელის ქუჩა 4 11.10.07 010202307  

4922 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტერენტი გრანელის ქუჩა 9 11.10.07 010203018  

4923 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 10 11.10.07 010103263  

4924 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 11 11.10.07 010104039  

4925 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 13 11.10.07 010104032  

4926 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 4 11.10.07 010103272  

4927 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 5 11.10.07 010104056  

4928 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 6 11.10.07 010103268  

4929 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 7 11.10.07 010104050  

4930 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 8 11.10.07 010103267  

4931 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტოვსტონოგოვი გიორგის ქუჩა 9 11.10.07 010104043  

4932 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ტურგენევის ქუჩა 11 / ჩიქობავა არნოლდის 
ქუჩა 24

11.10.07 010203233  

4933 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასასრული თბილისი, ტურგენევის ქუჩა 4 11.10.07 010203242  

4934 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტურგენევის ქუჩა 6 11.10.07 010203200  



4935 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ტყვიავის ქუჩა 14 11.10.07 010306018  

4936 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ტყვიავის ქუჩა 16 11.10.07 010306010  
4937 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი, ტყვიავის ქუჩა 7 11.10.07 010306036  
4938 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 101 / კრილოვის 

ქუჩა 15
11.10.07 010103334  

4939 საავადმყოფო მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 103 11.10.07 010103311  

4940 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 109 11.10.07 010103300  

4941 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 11 11.10.07 010302124  
4942 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 111 11.10.07 010103295  

4943 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 13 / ქურდიანი 
ზაქარიას ქუჩა 1

11.10.07 010302121  

4944 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 15 / ქურდიანი 
ზაქარიას ქუჩა 2

11.10.07 010302122  

4945 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 17 / დავით 
აღმაშენებლის ჩიხი 14

11.10.07 010302120  

4946 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 19 / დავით 
აღმაშენებლის ჩიხი 3

11.10.07 010302128  

4947 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 19 / დავით 
აღმაშენებლის ჩიხი 3

11.10.07 010302116  

4948 საცხოვრებელი სახლი 1950 წელი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 2 11.10.07 010204383  
4949 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 21 / ვარციხის ქუჩა 

1
11.10.07 010302113  

4950 საცხოვრებელი სახლი 1950 წელი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 4 11.10.07 010206264  
4951 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 41 11.10.07 010205130  

4952 პროზექტურა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 47 11.10.07 010205113  

4953 სამედიცინო მუზეუმი 1901 წელი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 51 11.10.07 010205089  
4954 სტომატოლოგიური კლინიკა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 51 11.10.07 010205085  

4955 განათლების სამინისტრო 1895 წელი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 52 11.10.07 010105272  
4956 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 53 11.10.07 010205082  

4957 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 54 11.10.07 010105220  

4958 ი. ჭავჭავაძის სახელობის #23 
სკოლა

მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 59 11.10.07 010205052  

4959 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 63 / სანქტ‐
პეტერბურგის ქუჩა 13

11.10.07 010205035  

4960 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 64 / ჩხეიძე უშანგის 
ქუჩა 2

11.10.07 010105080  

4961 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 66 11.10.07 010105065  

4962 შ.პ.ს. "მედფარმას" ოფისი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 76 11.10.07 010101340  



4963 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 80 11.10.07 010101326  

4964 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 82 / უზნაძე 
დიმიტრის ქუჩა 84

11.10.07 010101319  

4965 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 83 / ტეტელაშვილი 
გიას ქუჩა 12

11.10.07 010105195  

4966 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 85 / ტეტელაშვილი 
გიას ქუჩა 11

11.10.07 010105159  

4967 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 9 / დავით 
აღმაშენებლის გამზირი 10

11.10.07 010302125  

4968 სახლ_მუზეუმი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 91 11.10.07 010103359  

4969 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 91ა 11.10.07 010103352  

4970 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 93 11.10.07 010103357  

4971 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 95 11.10.07 010103355  

4972 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, უზნაძე დიმიტრის ქუჩა 97 11.10.07 010103350  

4973 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ურბნისის ქუჩა 5 11.10.07 010504014  
4974 დარეჯანის სასახლე "საჩინო" 1776 წელი თბილისი, ურბნისის ქუჩა 7 11.10.07 010504041  
4975 ფერისცვალების ეკლესია მე‐18 საუკუნის დასასრული თბილისი, ურბნისის ქუჩა 7 11.10.07 010504034  

4976 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ურიცკის ქუჩა 12 11.10.07 010305348  
4977 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ფაბრიკის შესახვევი 8 11.10.07 010506245  
4978 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფასანაურის ქუჩა 17 11.10.07 010106069  

4979 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფაღავა ირაკლის ქუჩა 20 11.10.07 010403356  

4980 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფაღავა ირაკლის ქუჩა 25 11.10.07 010501231  

4981 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი, ფერისცვალების გასასვლელი 3 / 
ფერისცვალების ჩიხი 2

11.10.07 010503025  

4982 ეკლესია "შამქარეცი" 1845 წელი თბილისი, ფერისცვალების ქუჩა 21 11.10.07 010503415  
4983 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფერისცვალების ქუჩა 25 11.10.07 010503024  

4984 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფერისცვალების ქუჩა 28 11.10.07 010503013  

4985 საცხოვრებელი სახლი 1860 წელი თბილისი, ფერისცვალების შესახვევი 2 / ურბნისის 
ქუჩა 6

11.10.07 010504013  

4986 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფერისცვალების შესახვევი 5 11.10.07 010504038  

4987 პოლიკლინიკა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ფირდოუსის შესახვევი 3 / ახუნდოვის ქუჩა 
13

11.10.07 010506112  

4988 ფუნიკულიორის ვიადუკი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ფუნიკულიორი 11.10.07 012005900  

4989 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 12 11.10.07 010306329  



4990 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 13 11.10.07 010407006  
4991 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 15 11.10.07 010407002  

4992 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 16 / 
თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 1

11.10.07 010306320  

4993 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 17 / 
თაბუკაშვილი რეზოს ქუჩა 10

11.10.07 010407001  

4994 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 6 11.10.07 010306367  

4995 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფურცელაძე ანტონის ქუჩა 8 / გუდიაშვილი 
ლადოს ქუჩა 6

11.10.07 010306365  

4996 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ფხოვის ქუჩა 1 11.10.07 010306296  

4997 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ფხოვის ქუჩა 1ა / სობჩაკი ანატოლის ქუჩა 5 11.10.07 010306290  

4998 "ბაზისბანკი" მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 1 11.10.07 010503001  

4999 საქ. ტექ. უნივერსიტეტი 
საავიაციო ინსტიტუტი

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 14 11.10.07 010501408  

5000 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 20 11.10.07 010502521  
5001 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 22 11.10.07 010502527  

5002 საშუალო სკოლა #91 მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 23 / მუკუზნის 
შესახვევი 2

11.10.07 010503074  

5003 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 25 11.10.07 010503193  

5004 სურსათის მაღაზია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი,  ქეთევან წამებულის გამზირი 25 11.10.07 010503268  

5005 ბანკი "ინვესტი" მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 3 11.10.07 010503002  
5006 "გოგილოს" აბანო მე‐18 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 35 11.10.07 010503413  

5007 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 7 / 
ფერისცვალების შესახვევი 1

11.10.07 010503011  

5008 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 9 11.10.07 010503015  
5009 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ქვემო გომის ჩიხი 5 11.10.07 010507078  
5010 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 10 11.10.07 010206209  

5011 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 11 11.10.07 010206084  

5012 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 12 / ახვლედიანი 
გიორგის ქუჩა 9

11.10.07 010206187  

5013 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 14 / ახვლედიანი 
გიორგის ქუჩა 11

11.10.07 010206161  

5014 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 16 11.10.07 010206131  

5015 იოანე ღვთისმეტყველის ეკლესია 1901 წელი თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 21 11.10.07 010105408  



5016 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 20 11.10.07 010206097  

5017 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 24 11.10.07 010206081  

5018 ლურჯი მონასტერი 1180 წელი თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 25 11.10.07 010105405  
5019 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 26 11.10.07 010206066  

5020 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 4 / ახვლედიანი 
გიორგის ქუჩა 1

11.10.07 010206263  

5021 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი  თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 6 11.10.07 010206258  

5022 საცხოვრებელი სახლი 1905 წელი თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 7ა / ჯავახიშვილი 
მიხეილის ქუჩა 8

11.10.07 010206246  

5023 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიაჩელი ლეოს ქუჩა 9 11.10.07 010206086  

5024 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 10 11.10.07 010507007  

5025 საცხოვრებელი სახლი 1914 წელი თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 11 11.10.07 010508194  
5026 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 12 11.10.07 010507009  

5027 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 12 11.10.07 010507010  

5028 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 13 11.10.07 010508259  

5029 ეკონომიკის ინსტიტუტი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 14 11.10.07 010507015  

5030 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 3 11.10.07 010508070  

5031 სამართლის ინსტიტუტი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 3 11.10.07 010508055  

5032 მუსიკალური სკოლა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 4 11.10.07 010508058  

5033 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 7 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 20

11.10.07 010508115  

5034 პოლონური საკვირაო სკოლა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 8 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 18

11.10.07 010507003  

5035 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქიქოძე გერონტის ქუჩა 9 11.10.07 010508148  

5036 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქუთათელაძე აპოლონის ქუჩა 9 11.10.07 010206306  

5037 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას II ჩიხი 5 11.10.07 010306022  

5038 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 17 11.10.07 010306004  

5039 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 30 / ჯავახიშვილი 
ივანეს ქუჩა 30

11.10.07 010302024  

5040 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 7 11.10.07 010306032  



5041 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული  თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 8 11.10.07 010302101  

5042 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ქურდიანი ზაქარიას ქუჩა 9 11.10.07 010306021  

5043 დენდროლოგ ს. ქურდიანის მიერ 
შექმნილი "სამეცნიერო საცდელი" 
პარკი

მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ქურდიანის "სამეცნიერო საცდელი" პარკი 11.10.07 010107800  

5044 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ღამბაშიძე შალვას ქუჩა 10 11.10.07 010105396  

5045 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ღვინის აღმართი / დუტუ მეგრელის ქუჩა 8 11.10.07 010404373  

5046 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ღვინის აღმართი 1 11.10.07 010504019  
5047 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი,  ღვინის აღმართი 5 03.10.07 10504010  
5048 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ღვინის აღმართი 21/ ფერისცვალების 

შესახვევი 8
11.10.07  

5049 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ღვინის აღმართი 7 11.10.07 010504004  
5050 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ღვინის აღმართი 8 11.10.07 010404375  

5051 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ყავლაშვილის ქუჩა 1 11.10.07 010404247  

5052 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ყავლაშვილის ქუჩა 10 / აკოფიანი აკოფის 
ქუჩა 2

11.10.07 010407308  

5053 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ყავლაშვილის ქუჩა 9 11.10.07 010404171  
5054 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 11 11.10.07 010308218  
5055 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 13 / მესხი კოტეს 

ქუჩა 1
11.10.07 010308229  

5056 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 15 11.10.07 010308226  
5057 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 17 11.10.07 010308227  
5058 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 22 11.10.07 010308243  

5059 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 5 / მესხი კოტეს 
შესახვევი 1

11.10.07 010308171  

5060 საცხოვრებელი სახლი 1914 წელი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 7 / მესხი კოტეს 
შესახვევი 2

11.10.07 010308191  

5061 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 8 11.10.07 010308174  

5062 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 9 11.10.07 010308202  
5063 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ყიფიანი დიმიტრის ქუჩა 9 11.10.07 010308225  
5064 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შავთელის ქუჩა 15 11.10.07 010404004  
5065 ნ. ბარათაშვილის სახლ‐მუზეუმი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შავთელის ქუჩა 16 / ჩახრუხაძის ქუჩა 17 11.10.07 010407140  

5066 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა  თბილისი, შავთელის ქუჩა 17 11.10.07 010404002  
5067 მარიონეტების თეატრი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, შავთელის ქუჩა 26 11.10.07 010407035  
5068 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შავთელის ქუჩა 3 11.10.07 010404017  

5069 პედაგოგიური უნივერსიტეტის 
სამხატვრო კათედრა

მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, შავთელის ქუჩა 3ა 11.10.07 010404015  

5070 კარის ეკლესია მე‐18 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შავთელის ქუჩა 4 11.10.07 010407234  



5071 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შავთელის ქუჩა 5 / შავთელის სესახვევი 7 11.10.07 010404009  
5072 ანჩისხატის სამრეკლო 1674 წელი თბილისი, შავთელის ქუჩა 7 11.10.07 010404008  
5073 ანჩისხატი მე‐6 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შავთელის ქუჩა 7 11.10.07 010404007  
5074 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 14 11.10.07 010106233  

5075 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 15 11.10.07 010106225  

5076 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 19 11.10.07 010106236  

5077 საცხოვრებელი სახლი 1903 წელი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 22 11.10.07 010106263  
5078 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 23 11.10.07 010106253  

5079 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 25 / ბარნოვი ვასილის 
ქუჩა 61

11.10.07 010106268  

5080 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 27 11.10.07 010107188  

5081 საცხოვრებელი სახლი 1914 წელი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 3 11.10.07 010106181  
5082 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 30 11.10.07 010107276  

5083 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 32 11.10.07 010107294  

5084 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 6 11.10.07 010106196  

5085 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 7 11.10.07 010106194  

5086 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შანიძე აკაკის ქუჩა 9 11.10.07 010106200  

5087 შერეული ფუნქციის შენობა მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 1 11.10.07 010404396  
5088 სახელოსნო მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 11 11.10.07 010404405  
5089 კაფე მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 13 11.10.07 010404407  
5090 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 17 11.10.07 010404410  
5091 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, შარდენის ქუჩა 19 11.10.07 010404413  
5092 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, შარდენის ქუჩა 21 11.10.07 010404414  
5093 კაფე მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 21 11.10.07 010404480  
5094 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, შარდენის ქუჩა 3 11.10.07 010404481  
5095 "მანთაშოვის რიგი" მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შარდენის ქუჩა 4 11.10.07 010404391  

5096 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 5 11.10.07 010404400  
5097 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 7 11.10.07 010404402  
5098 სახელოსნო მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 7 11.10.07 010404403  
5099 სახელოსნო მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შარდენის ქუჩა 9 11.10.07 010404404  
5100 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შევჩენკოს ქუჩა 16 11.10.07 010307266  

5101 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შემოსავლის ქუჩა 7 11.10.07 010305367  
5102 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, შემოსავლის შესახვევი 18 11.10.07 010305400  
5103 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, შიო მღვიმელის ქუჩა 7 11.10.07 010106031  



5104 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, შიო მღვიმელის ქუჩა 8 11.10.07 010106030  

5105 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, ჩაბანოს ქუჩა 20 / ჭავჭავაძე ალექსანდრეს 
ქუჩა 20

11.10.07 010308005  

5106 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩაბანოს ქუჩა 4 11.10.07 010308015  

5107 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩაიკოვსკის ქუჩა 10 11.10.07 010508005  
5108 სასტუმრო "ვილა მთიები" მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩახრუხაძის ქუჩა 10 11.10.07 010407205  

5109 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩახრუხაძის ქუჩა 15 / შავთელის ქუჩა 14 11.10.07 010407164  
5110 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩახრუხაძის ქუჩა 16 11.10.07 010407113  

5111 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩახრუხაძის ქუჩა 25 / ავლევის ქუჩა 44 11.10.07 010407053  
5112 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩახრუხაძის ქუჩა 27 11.10.07 010407046  

5113 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 14 11.10.07 010203283  

5114 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 16 11.10.07 010203269  

5115 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 2 11.10.07 010203244  

5116 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 27 11.10.07 010203230  

5117 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 32 11.10.07 010203146  

5118 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 39 / 
კალანდარიშვილი ნესტორის ქუჩა 13

11.10.07 010203083  

5119 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის ქუჩა 54 11.10.07 010203022  

5120 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩერქეზიშვილი ელისაბედის შესახვევი 3 11.10.07 010301013  

5121 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩეხოვის ქუჩა 1 11.10.07 010504094  
5122 სამონასტრო ტერიტორია 1990 წელი თბილისი, ჩეხოვის ქუჩა 2 11.10.07 010504084  
5123 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩეხოვის ქუჩა 21 11.10.07 010503075  
5124 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩეხოვის ქუჩა 3 11.10.07 010504095  
5125 საცხოვრებელი  მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩეხოვის შესახვევი 7 11.10.07 010504101  
5126 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიტაია გიორგის ქუჩა 2 / მარჯანიშვილი 

კოტეს ქუჩა 44
11.10.07 010201283  

5127 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიტაია გიორგის ქუჩა 20 / კლდიაშვილი 
დავითის ქუჩა 17

11.10.07 010201026  

5128 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაია გიორგის ქუჩა 21 / ანაკლიის ქუჩა 1 11.10.07 010201063  

5129 უშიშროების სამინისტრო 1930 წელი თბილისი, ჩიტაძე შიოს ქუჩა  11.10.07 010408125  
5130 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაძე შიოს ქუჩა 10 11.10.07 010408028  

5131 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
პოლიკლინიკა

მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ჩიტაძე შიოს ქუჩა 12 / ჭონქაძე დანიელის 
ქუჩა 25

11.10.07 010408033  

5132 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაძე შიოს ქუჩა 5 / ინგოროყვა პავლეს 
ქუჩა 22

11.10.07 010308323  



5133 წმ. ნინოს ეკლესია მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაძე შიოს ქუჩა 9 11.10.07 010308362  

5134 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაძე შიოს შესახვევი 3 11.10.07 010308363  

5135 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიტაძე შიოს შესახვევი 3 / ნიაღვრის ქუჩა 6 11.10.07 010308384  

5136 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 20 11.10.07 010203301  

5137 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 3 11.10.07 010301301  

5138 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 33 / აჯამეთის 
ქუჩა 1

11.10.07 010203298  

5139 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 34 11.10.07 010203129  

5140 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 36 / მაზნიაშვილი 
გიორგის ქუჩა 37

11.10.07 010203097  

5141 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 42 / ჩუბინაშვილი 
გიორგის ქუჩა 5

11.10.07 010202163  

5142 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 45 / ჩიქობავა 
არნოლდის შესახვევი 2

11.10.07 010203235  

5143 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 5 11.10.07 010301298  

5144 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩიქობავა არნოლდის ქუჩა 9 11.10.07 010301284  
5145 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 2 / 

მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 20
11.10.07 010202335  

5146 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 20 11.10.07 010201296  

5147 სახლ_მუზეუმი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 22 11.10.07 010201273  

5148 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 23ა 11.10.07 010201097  

5149 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 25 11.10.07 010201076  

5150 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 26 11.10.07 010201182  
5151 პროფილაქტიკისა და აღდგენითი 

თერაპიის ცენტრი
მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 30 11.10.07 010201127  

5152 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 35 11.10.07 010103212  

5153 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 37 11.10.07 010103173  

5154 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 38 11.10.07 010103242  

5155 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 40 11.10.07 010103168  

5156 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 40ა 11.10.07 010103223  

5157 მიზანდარის სახ. #1 საშ. შკოლა. 
არაყიშვილის სახ. სასწ.

მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 42 11.10.07 010103103  



5158 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 44 11.10.07 010103090  

5159 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 46 11.10.07 010103062  

5160 ვ. ჭაბუკიანის სახ. საბალეტო 
სკოლა

მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 49 11.10.07 010103044  

5161 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 51 / 
კონსტიტუციის ქუჩა 17

11.10.07 010103023  

5162 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 6 / აბაშიძე 
კიტას ქუჩა 13

11.10.07 010202277  

5163 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 7 / ჩიტაია 
გიორგის ქუჩა 44

11.10.07 010202138  

5164 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 75 11.10.07 010102022  

5165 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 77 11.10.07 010102014  

5166 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩუბინაშვილი გიორგის ქუჩა 8 11.10.07 010202244  

5167 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 11 11.10.07 010306132  
5168 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 26 / სულიაშვილი 

დავითის ქუჩა 4
11.10.07 010306141  

5169 წმ. ნინოს ეკლესია მე‐16‐20 საუკუნეები  თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 32 11.10.07 010306166  
5170 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 34 11.10.07 010306173  

5171 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 37 11.10.07 010306216  

5172 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 40 / გამცემლიძე შოთას 
ქუჩა 5

11.10.07 010303335  

5173 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 44 11.10.07 010303384  
5174 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩხეიძე ნინოს ქუჩა 46 / კუმისის ქუჩა 2 11.10.07 010303402  

5175 საბავშვო ბაღი, ნ. ჟორდანიას სახ. 
სკოლა

1834 წელი თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 13 11.10.07 010105216  

5176 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 15 11.10.07 010105243  

5177 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 19 11.10.07 010105305  
5178 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 21 11.10.07 010105335  

5179 საცხოვრებელი სახლი 1909 წელი თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 25 11.10.07 010105365  
5180 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 11 / წინამძღვრიშვილი 

მიხეილის ქუჩა 200
11.10.07 010101017  

5181 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 3 11.10.07 010101032  
5182 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 3ა 11.10.07 010101042  
5183 საცხოვრებელი სახლი 1928 წელი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 3ბ 11.10.07 010101054  
5184 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 5 11.10.07 010101025  
5185 მუზეუმი 1891 წელი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 6 / მაიაკოვსკი 

ვლადიმერის ქუჩა 1
11.10.07 010903858  

5186 საცხოვრებელი სახლი 1948 წელი თბილისი, ცაბაძე გიორგის ქუჩა 9 11.10.07 010101019  
5187 საცხოვრებელი სახლი 1850 წელი თბილისი, ცინცაძე კალისტრატეს ქუჩა 12 11.10.07 010407310  



5188 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ცურტაველი იაკობის ქუჩა 11 11.10.07 010505088  
5189 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ცუცქირიძე კონსტანტინეს ქუჩა 7 / იორის 

ქუჩა 2
11.10.07 010404019  

5190 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ცხემის ქუჩა 7 11.10.07 010208299  
5191 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ცხემის შესახვევი 11 / ცხემის ჩიხი 5 11.10.07 010208268  
5192 გალავნის ნაწილი გვიანი შუა საუკუნეები თბილისი, ძველი ქალაქის ზღუდე 11.10.07 010407501  
5193 გალავნის ნაწილი მე‐18 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძველი ქალაქის ზღუდე 11.10.07 010504120  

5194 გალავნის ნაწილი მე‐16 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძველი ქალაქის ზღუდე 11.10.07 010507284  

5195 გალავნის ნაწილი მე‐17 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძველი ქალაქის ზღუდე 11.10.07 010506500  

5196 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 10 11.10.07 010307316  

5197 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 12 11.10.07 010307309  
5198 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 13 11.10.07 010307276  

5199 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 14 11.10.07 010307302  

5200 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 15 11.10.07 010307269  
5201 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 17 11.10.07 010307260  
5202 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 2 11.10.07 010307345  
5203 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 2 11.10.07 010307357  

5204 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 20 11.10.07 010307270  

5205 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 21 11.10.07 010307253  

5206 საცხოვრებელი სახლი 1840 წელი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 22 11.10.07 010307267  
5207 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 23 11.10.07 010307248  

5208 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 24 11.10.07 010307262  

5209 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 26 / ბესიკის 
ქუჩა 12

11.10.07 010307259  

5210 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 27 / ლაღიძე 
რევაზის ქუჩა 9

11.10.07 010307232  

5211 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 29 11.10.07 010307412  

5212 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 29 11.10.07 010307205  

5213 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 31 11.10.07 010307414  

5214 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 31 11.10.07 010307166  
5215 უზენაესი სასამართლო 1894 წელი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 32 11.10.07 010307218  
5216 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 34 11.10.07 010307210  
5217 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 36 11.10.07 010307415  
5218 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 36 11.10.07 010307175  



5219 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 36 11.10.07 010307416  

5220 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 37 11.10.07 010208241  
5221 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 39 11.10.07 010208221  

5222 საცხოვრებელი სახლი 1899 წელი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 4 11.10.07 010307336  
5223 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 44 11.10.07 010208249  

5224 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 46 11.10.07 010208226  

5225 ბავშვთა საავადმყოფო 1906 წელი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 48 / აბაკელია 
თამარის ქუჩა 2

11.10.07 010208176  

5226 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 50 11.10.07 010208156  

5227 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 52 11.10.07 010208142  

5228 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა 9 / ლესია 
უკრაინკას ქუჩა 6

11.10.07 010307303  

5229 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 11 11.10.07 010207168  

5230 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 13 11.10.07 010207196  

5231 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 15 / ბოცვაძე 
ზეინაბის ქუჩა 2

11.10.07 010207203  

5232 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 16 / 
ზალდასტანიშვილი სოლომონის ქუჩა 2

11.10.07 010208025  

5233 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული  თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 19 11.10.07 010207241  

5234 საცხოვრებელი სახლი 1902 წელი თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 30 11.10.07 010208072  
5235 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 7 11.10.07 010207138  

5236 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა 8 11.10.07 010208005  
5237 წმ. მარიამის ეკლესია  1884 წელი თბილისი, წერეთელი აკაკის გამზირი 44 11.10.07 010903412  
5238 სახელმწიფო დაცვის პოლიცია მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წერეთელი აკაკის გამზირი 56 11.10.07 010903323  

5239 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წერეთელი სოსოს ქუჩა 4 11.10.07 010204364  

5240 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წერეთელი სოსოს ქუჩა 6 11.10.07 010204359  

5241 საცხოვრებელი სახლი 1871 წელი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 1 11.10.07 010306083  
5242 საცხოვრებელი სახლი 1871 წელი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 1 11.10.07 010306074  
5243 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 100 11.10.07 010204006  

5244 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 106 11.10.07 010104096  

5245 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 112 11.10.07 010104066  

5246 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 114 11.10.07 010104059  



5247 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 116 11.10.07 010104053  

5248 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 118 11.10.07 010104041  
5249 თამბაქოს ქარხანა მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 125 11.10.07 010102190  

5250 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 126 11.10.07 010103247  

5251 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 128 11.10.07 010103227  

5252 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 132 11.10.07 010103163  

5253 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 14 / 
გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 10

11.10.07 010306049  

5254 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 148 11.10.07 010102293  

5255 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 15 11.10.07 010302103  

5256 პროკურატურის შენობა მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 162 11.10.07 010102177  

5257 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 17 11.10.07 010302073  

5258 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 176 11.10.07 010101148  

5259 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 20 11.10.07 010306026  
5260 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 21 11.10.07 010302056  

5261 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 31 11.10.07 010302015  

5262 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 33 11.10.07 010302013  

5263 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 34 / 
ვარციხის ქუჩა 24

11.10.07 010302047  

5264 საცხოვრებელი სახლი 1905 წელი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 39 11.10.07 010302002  
5265 ფაეტონების სადგომი 1905 წელი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 39 11.10.07 010302004  
5266 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 47 / 

მაზნიაშვილი გიორგის ქუჩა 21
11.10.07 010204238  

5267 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 49 11.10.07 010204209  

5268 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 50 / 
ნადირაძე კოლაუს ქუჩა 3

11.10.07 010204275  

5269 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 52 / 
ნადირაძე კოლაუს ქუჩა 4

11.10.07 010204264  

5270 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 53 11.10.07 010204173  

5271 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 55 11.10.07 010204156  

5272 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 58 / 
კიევის ქუჩა 10

11.10.07 010204235  



5273 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 6 11.10.07 010306088  
5274 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 60 11.10.07 010204229  

5275 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 7 / 
გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 7

11.10.07 010306059  

5276 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 70 11.10.07 010204177  

5277 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 73 / 
მარჯანიშვილი კოტეს ქუჩა 32

11.10.07 010201365  

5278 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 74 11.10.07 010204150  

5279 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 76 11.10.07 010204143  

5280 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 77 11.10.07 010201350  

5281 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 78 11.10.07 010204131  

5282 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 79 11.10.07 010201341  

5283 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 81 11.10.07 010201340  

5284 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 84 11.10.07 010204114  

5285 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 85 11.10.07 010201276  

5286 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 89 11.10.07 010201235  

5287 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 9 / 
გოგიბერიძე მოსეს ქუჩა 12

11.10.07 010302114  

5288 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 90ა 11.10.07 010204089  
5289 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 90ბ 11.10.07 010204085  
5290 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 92 11.10.07 010204053  

5291 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 94 11.10.07 010204021  

5292 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 97 / 
კლდიაშვილი დავითის ქუჩა 5

11.10.07 010201140  

5293 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 98 11.10.07 010204011  

5294 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 99 11.10.07 010104046  

5295 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, წმინდა ნიკოლოზის ქუჩა 4ბ / თოიძე მოსეს 
ქუჩა 11

11.10.07 010301379  

5296 #22 საბავშვო ბაღი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, წურწუმიას ქუჩა 14 11.10.07 010501164  

5297 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს I ჩიხი 1 11.10.07 010208344  



5298 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 10 11.10.07 010307163  

5299 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 12 / არსენას 
ქუჩა 31

11.10.07 010307177  

5300 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 13 / არსენას 
ქუჩა 44

11.10.07 010208352  

5301 საცხოვრებელი სახლი 1890 წელი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 20 11.10.07 010308011  
5302 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 4 / 

გრიბოედოვის ქუჩა 17
11.10.07 010307086  

5303 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 5 11.10.07 010208256  

5304 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჭავჭავაძე ალექსანდრეს ქუჩა 6 / 
გრიბოედოვის ქუჩა 16

11.10.07 010307114  

5305 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 10 11.10.07 010104108  

5306 საცხოვრებელი სახლი 1911 წელი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 11 / 
წინამძღვრიშვილი მიხეილის ქუჩა 102

11.10.07 010204001  

5307 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 4 11.10.07 010104120  

5308 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 5 11.10.07 010204009  

5309 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 6 11.10.07 010104116  

5310 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 7 11.10.07 010204008  

5311 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 8 11.10.07 010104113  

5312 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ჭავჭავაძე ზურაბის ქუჩა 9 11.10.07 010204003  
5313 სახელმწიფო უნივერსიტეტის I 

კორპუსი
1906 წელი თბილისი, ჭავჭავაძე ილიას გამზირი 1 11.10.07 010106073  

5314 სახელმწიფო უნივერსიტეტის  II 
კორპუსი

1937 წელი თბილისი, ჭავჭავაძე ილიას გამზირი 3 11.10.07 010106055  

5315 ექიმთა დახელოვნების თბილ. 
სახელმწ. ინსტიტუტი. # 9 კლინ. 
საავადმყოფო

მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭავჭავაძე ილიას გამზირი 33 11.10.07 011705350  

5316 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჭანტურია გიას ქუჩა 6 11.10.07 010307195  
5317 ლიტერატურის მუზეუმი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭანტურია გიას ქუჩა 8 / თაბუკაშვილი 

რეზოს ქუჩა 18
11.10.07 010307181  

5318 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 18 11.10.07 010207034  

5319 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 21 11.10.07 010107243  

5320 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 22 / ზანდუკელი 
მიხეილის ქუჩა 15

11.10.07 010207054  

5321 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 25 11.10.07 010107288  

5322 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 28 / ბარნოვი 
ვასილის ქუჩა 33

11.10.07 010207097  

5323 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 29 11.10.07 010107305  



5324 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 3 11.10.07 010107137  

5325 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 35 / ზანდუკელი 
მიხეილის ქუჩა 30

11.10.07 010107332  

5326 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 7 11.10.07 010107162  

5327 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოველიძე თამარის ქუჩა 9 11.10.07 010107172  

5328 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 11 11.10.07 010508019  

5329 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 12 11.10.07 010408102  

5330 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 13 11.10.07 010508015  
5331 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 15 / ჩაიკოვსკის 

ქუჩა 12
11.10.07 010508009  

5332 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 17 / ჩაიკოვსკის 
ქუჩა 16

11.10.07 010408107  

5333 საცხოვრებელი სახლი 1856 წელი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 3 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 26

11.10.07 010508146  

5334 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 4 / გერგეთის ქუჩა 
10

11.10.07 010508153  

5335 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 5 / ლერმონტოვის 
ქუჩა 29

11.10.07 010508103  

5336 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 6 / გერგეთის ქუჩა 6 11.10.07 010508096  

5337 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 6 / გერგეთის ქუჩა 6 11.10.07 010508106  

5338 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 6 / გერგეთის ქუჩა 6 11.10.07 010508112  

5339 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი თბილისი, ჭონქაძე დანიელის ქუჩა 8 / გერგეთის ქუჩა 4 11.10.07 010508090  

5340 "გაერთიანებული ქართული 
ბანკი"

მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ჭოროხის ქუჩა 3 / უზნაძე დიმიტრის 
შესახვევი 37

11.10.07 010204360  

5341 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჭოროხის ქუჩა 7 11.10.07 010204347  

5342 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჭოროხის ქუჩა 9 11.10.07 010204344  

5343 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ხანძთელის ქუჩა 1 / ხოდაშენის ქუჩა 14 11.10.07 010406078  
5344 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ხანძთელის ქუჩა 3 11.10.07 010406109  
5345 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ხანძთელის ქუჩა 36 11.10.07 010405064  
5346 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ხარფუხის ქუჩა 3 11.10.07 010506368  
5347 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 12 11.10.07 010107078  

5348 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 20 11.10.07 010106227  

5349 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 22 / შანიძე აკაკის ქუჩა 12 11.10.07 010106224  

5350 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 24 / შანიძე აკაკის ქუჩა 13 11.10.07 010106221  



5351 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 5 11.10.07 010107074  

5352 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ხორავა აკაკის ქუჩა 7 11.10.07 010107070  

5353 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს მოედანი 1 11.10.07 010301361  

5354 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 1 11.10.07 010301346  
5355 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 102 11.10.07 010104040  

5356 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 105 11.10.07 010103118  

5357 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 118 11.10.07 010103102  

5358 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 14 / გოგიბერიძე 
მოსეს ქუჩა 11

11.10.07 010306030  

5359 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 15 / ჩიქობავა 
არნოლდის ქუჩა 6

11.10.07 010301286  

5360 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 17 / ქურდიანი 
ზაქარიას ქუჩა 27

11.10.07 010301269  

5361 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 23 11.10.07 010203350  

5362 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 24 11.10.07 010302053  
5363 საცხოვრებელი სახლი 1870 წელი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 25 11.10.07 010203346  
5364 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 26 11.10.07 010302045  
5365 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 27 11.10.07 010203343  
5366 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 29 11.10.07 010203325  

5367 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 31 11.10.07 010203330  

5368 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 32 11.10.07 010302020  

5369 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 36ა 11.10.07 010302011  

5370 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 37 / ტურგენევის 
ქუჩა 2

11.10.07 010203284  

5371 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 38 11.10.07 010302008  

5372 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 40 11.10.07 010302005  

5373 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 45 11.10.07 010202374  

5374 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 48 11.10.07 010204228  
5375 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 5 11.10.07 010301333  
5376 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 52 / მაზნიაშვილი 

გიორგის ქუჩა 12
11.10.07 010204193  

5377 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 54 11.10.07 010204170  

5378 წმ. პეტრე და პავლეს ტაძარი 1870 წელი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 55 11.10.07 010202338  



5379 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 56 11.10.07 010204160  

5380 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 57 11.10.07 010202309  

5381 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 58 11.10.07 010204142  

5382 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 6 11.10.07 010306076  

5383 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 66 / აბაშიძე კიტას 
ქუჩა 4

11.10.07 010202349  

5384 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 69 11.10.07 010201348  

5385 რუსული მართლმადიდებლური 
ეკლესია

1880 წელი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 69 11.10.07 010201355  

5386 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 7 11.10.07 010301324  

5387 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 70 11.10.07 010202316  
5388 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 71ა 11.10.07 010201331  

5389 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 73 11.10.07 010201264  

5390 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 75 11.10.07 010201227  

5391 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 84 11.10.07 010201346  

5392 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 86 11.10.07 010201326  
5393 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი ივანეს ქუჩა 9 11.10.07 010301320  

5394 "გალაკტიონის ხიდი" მე‐20 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჯავახიშვილი მიხეილის ქუჩა 11.10.07 010105900  
5395 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი მიხეილის ქუჩა 12 11.10.07 010206092  

5396 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯავახიშვილი მიხეილის ქუჩა 21 11.10.07 010206154  

5397 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯამბულის ქუჩა 3 11.10.07 010307065  

5398 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯამბულის ქუჩა 3 11.10.07 010307085  

5399 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯამბულის ქუჩა 4 11.10.07 010307062  

5400 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯამბულის ქუჩა 8 11.10.07 010307043  
5401 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 13 11.10.07 010106234  

5402 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 15 11.10.07 010106240  

5403 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 17 11.10.07 010106248  

5404 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 23 11.10.07 010106285  



5405 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 3ა 11.10.07 010106183  

5406 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 4 11.10.07 010107005  
5407 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 5 11.10.07 010106191  

5408 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 7 11.10.07 010106198  

5409 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 8 / ჯანაშია სიმონის 
ჩიხი

11.10.07 010107028  

5410 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის I ნახევარი  თბილისი, ჯანაშია სიმონის ქუჩა 9 11.10.07 010106204  
5411 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯიბლაძე გიორგის ქუჩა 5 11.10.07 010405028  

5412 საცხოვრებელი სახლი 1840 წელი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 11 11.10.07 010503229  
5413 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 15 26.11.07 010503231  

5414 საცხოვრებელი სახლი 1960 წელი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 17 26.11.07 010503234  
5415 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი II 

ნახევარი
თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 18 26.11.07 010503171  

5416 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 2 / მეტეხის ქუჩა 
1

26.11.07 010503120  

5417 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 20 26.11.07 010503189  

5418 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 24 26.11.07 010503179  

5419 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 3 26.11.07 010503214  
5420 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 32 26.11.07 010503209  
5421 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 35 26.11.07 010503257  

5422 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 39 26.11.07 010503273  
5423 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 5 26.11.07 010503417  

5424 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 6 26.11.07 010503152  
5425 გალავანი მე‐16 საუკუნის შუახანა თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 7 26.11.07 010504119  
5426 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 9 26.11.07 010503224  

5427 სახლ‐მუზეუმი 1890 წელი თბილისი, ჯორბენაძე ვიქტორის ქუჩა 9ა 26.11.07 010503226  
5428 საცხოვრებელი სახლი მე‐20 საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჯორჯაძე არჩილის ქუჩა 5 / ჯორჯაძე 

არჩილის ჩიხი 4
26.11.07 010306314  

5429 თ. გურამიშვილის საგვარეულო 
მარანი

მე‐19 საუკუნის დასაწყისი სოფ. საგურამო  26.11.07  

5430 ილია ჭავჭავაძის სახლ‐მუზეუმი მე‐19 საუკუნის დასასრული სოფ. საგურამო  26.11.07  ეროვნული

5431 საცხოვრებელი სახლი         XIXს. II ნახ. ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელთა ქ. №7 10.03.08  
5432 საცხოვრებელი სახლი         XIXს. II ნახ. ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელთა ქ. №3 10.03.08  
5433 საცხოვრებელი სახლი         XIXს. II ნახ. ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №1/ცისფერყანწელთა ქ. №1 10.03.08  

5434 №1 ბავშვთა პოლიკლინიკა 1900 წ. ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №13/პუშკინის ქ. №1 10.03.08  

5435 საცხოვრებელი სახლი XXს. დასაწყისი ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №9 10.03.08  



5436 კინოთეატრი “რადიუმი” 1911 წელი ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №7 10.03.08  
5437 სასტუმრო "ქუთაისი" 1935 წელი ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. №5 10.03.08  
5438 საცხოვრებელი სახლი 1882 წელი ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №13 10.03.08  
5439 საცხოვრებელი სახლი XXს. დასაწყისი ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №11 10.03.08  
5440 თოჯინების თეატრი 1898‐1909წწ; 1912 წ. ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №9 10.03.08  
5441 საცხოვრებელი სახლი XIXს. ბოლო ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №7 10.03.08  
5442 საცხოვრებელი სახლი, სავაჭრო XXს‐ის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის ქ. №3 10.03.08  
5443 აფთიაქი №4 XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის ქ. №14 10.03.08  
5444 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის ქ. №14 10.03.08  
5445 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XXსს მიჯნა ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის ქ. №16 10.03.08  
5446 წმ. ნინოს გიმნაზია 1857‐1863წწ; 1900‐1901წწ. ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №2 10.03.08  
5447 განათლების მუშაკთა სახლი XIXს. ბოლო. ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. №4 10.03.08  
5448 საცხოვრებელი სახლი ქ. ქუთაისი, პუშკინის II ჩიხი. №8 10.03.08  
5449 საცხოვრებელი სახლი 1897‐1913წწ. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის I ჩიხი №4 10.03.08  
5450 ნ. ბერძენიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო ისტორიული 
მუზეუმი 

XIX‐საუკუნის II ნახევარი ქ.ქუთაისი, თბილისის ქუჩა N1 10.03.08 მოხსნილი 

5451 ნატო ვაჩნაძის სახლ‐მუზეუმი   XIX საუკუნის შუახანა   სოფ. გურჯაანი 10.03.08  
5452 საცხოვრებელი სახლი საძირკველი XIV ს., I 

სართული 1725 წელი
ქ. გორი, ბახტრიონის ქ. №17 10.03.08  

5453 გორის კულტურისა და 
დასვენების პარკი

XX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, გურამიშვილის ქუჩა №1 10.03.08  

5454 გორის კულტურისა და 
დასვენების პარკი; კოლონადა

XX ს‐ის შუა წლები  ქ. გორი, გურამიშვილის ქ. №1 10.03.08  

5455 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის 20‐იანი წლები ქ. გორი, თამარ მეფის ქ. №19  10.03.08  
5456 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, იერუსალიმის ქ. №2 10.03.08  
5457 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, იერუსალიმის ქ. №7  10.03.08  
5458 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, იერუსალიმის ქ. №9 10.03.08  
5459 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, კირიონ II ქ. №7  10.03.08  
5460 ღვთისმშობლის სახელობის 

ეკლესია
1806‐1810 წელი ქ. გორი, ლომოურის ქ. №7 10.03.08  

5461 მოხელის სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, მამარდაშვილის ქ. №13  10.03.08  
5462 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, რუსთაველის ქ. №21 10.03.08  
5463 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, რუსთაველის ქ. №81  10.03.08  
5464 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, რუსთაველის ქ. №83 10.03.08  
5465 ხიდი მდინარე მტკვარზე 1908 წელი ქ. გორი, სამეფო ქუჩის დასაწყისი  10.03.08  
5466 სასულიერო გიმნაზია 1817 წელი ქ. გორი, სამეფო ქ. №5 10.03.08  
5467 საზოგადოებრივი შენობა XX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, სამეფო ქ. №31 10.03.08  
5468 კავშირგაბმულობის I საფოსტო 

განყოფილება
1951 წელი ქ. გორი, სამეფო ქ. №37 10.03.08  

5469 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, სამეფო ქ. №45 10.03.08  
5470 სასტუმრო "ქართლი" XX ს‐ის შუა წლები  ქ. გორი, სამეფო ქ. №47 10.03.08  
5471 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, სამეფო ქ. №58 10.03.08  
5472 სახელმწიფო ბანკის შენობა XX ს‐ის შუა წლები  ქ. გორი, სამეფო ქ. №60 10.03.08  
5473 ადმინისტრაციული შენობა XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, სამეფო ქ. №63 10.03.08  
5474 ამილახვრების სასახლე XIX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, სამეფო ქ. №63 10.03.08  
5475 კინოთეატრი `კომკავშირელი~ 1935‐1939 წლები ქ. გორი, სამეფო ქ. №64 10.03.08  
5476 საცხოვრებელი სახლი  XIX ს‐ის შუა წლები ქ. გორი, სამეფო ქ. №68 10.03.08  
5477 ციციშვილების ყოფილი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, სამეფო ქ. №76 10.03.08  



5478 კანისა და ვენერიული 
დაავადებების დისპანსერი

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, სამეფო ქ. №82 10.03.08  

5479 სტალინის სახლ‐მუზეუმის 
კომპლექსში შემავალი პარკი

1957 წელი ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13 10.03.08  

5480 სტალინის სახლის დამცავი 
პავილიონი

1937 წელი ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13 10.03.08  

5481 სტალინის სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13 10.03.08  
5482 სტალინის მუზეუმი 1957 წელი ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13 10.03.08  
5483 უნივერმაღი 1950‐1956 წწ. ქ. გორი, სტალინის გამზ. №14 10.03.08  
5484 ადმინისტრაციული შენობა 1952 წელი  ქ. გორი, სტალინის გამზ. №16 10.03.08  
5485 სასტუმრო "ინტურისტი" 1953 წელი ქ. გორი, სტალინის გამზ. №26 10.03.08  
5486 სამხატვრო სკოლა 1972 წელი ქ. გორი, ფარნავაზის ქ. №1 10.03.08  
5487 საცხოვრებელი სახლი 1838 წელი ქ. გორი, შარტავას ქ. №6 10.03.08  
5488 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი ქ. გორი, შარტავას ქ. №7 10.03.08  
5489 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, შარტავას ქ. №11 10.03.08  
5490 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, შარტავას ქ. №13 10.03.08  
5491 საცხოვრებელი სახლი 1900 წელი ქ. გორი, შარტავას ქ. №18 10.03.08  
5492 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, ჩიტაძის ქ. №3 10.03.08  
5493 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, ჩიტაძის ქ. №8 10.03.08  
5494 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, ჩიტაძის ქ. №10 10.03.08  
5495 საბავშვო ბიბლიოთეკა XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, წერეთლის ქ. №1 10.03.08  
5496 საცხოვრებელი სახლი 1885 წელი ქ. გორი, წერეთლის ქ. №6 10.03.08  
5497 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი ქ. გორი, წერეთლის ქ. №9 10.03.08  
5498 საცხოვრებელი სახლი 1905 წელი ქ. გორი, წერეთლის ქ. №11 10.03.08  
5499 გიორგი ერისთავის სახელობის 

დრამატული თეატრი
1935 წელი ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. №20 10.03.08  

5500 ეკონომიკური უნივერსიტეტი 1925 წელი ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. №53 10.03.08  
5501 ყოფ. ქალაქის აფთიაქი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, ხერხეულიძის ქ. №2 10.03.08  
5502 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. გორი, ხერხეულიძის ქ. №6 10.03.08  
5503 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. გორი, 9 აპრილის ქ. №2  10.03.08  
5504 საცხოვრებელი სახლი, მარანი XVI საუკუნის მარანი, XIX ს‐ის 

ბოლო _ II სართული
ქ. გორი, 25 თებერვლის ქ. №31 10.03.08  

5505 ნიკო ნიკოლაძის კოშკი (ძველი 
ციხე)  

1578 წელი. აღდგენის 
თარიღი 1723‐1725 წწ. XIX 
საუკუნის ბოლოს ნიკო 
ნიკოლაძეს მიერ 
გადაკეთებული

ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი №5 10.03.08  

5506 ღვთისმშობლის შობის სახელობის 
გურია‐სამეგრელოს  საკათედრო 
ტაძარი 

1906‐1907 წწ. ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი №3  10.03.08  

5507 ბავშვთა ბიბლიოთეკა  1909 წელი. ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი №1  10.03.08  
5508 კულტურის სახლი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი №10  10.03.08  
5509 რესტორანი "ოდიონი" 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი №16  10.03.08  
5510 ხელოვნების სასწავლებელი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, გამსახურდიას ქ. №4  10.03.08  
5511 საზოგადოებრივი შენობა 1894 წელი. ქ. ფოთი, წმინდა გიორგის ქ. №23  10.03.08  
5512 ფოთის ეპარქიის სამმართველო 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, გურიის ქ. №1  10.03.08  
5513 წმ. ნიკოლოზის სახელობის 

ტაძარი  
1892 წელი ქ. ფოთი, გურიის ქ. №3 10.03.08  

5514 № 3 საჯარო სკოლა 1909 წელი ქ. ფოთი, აკ. წერეთლის  ქ. №28  10.03.08  



5515 №1 გიმნაზია 1902 წელი ქ. ფოთი, აკ. წერეთლის  ქ. №44 10.03.08  
5516 ქალაქ ფოთის ისტორიის მუზეუმი დაპროექტებულია 1907 

წელს.
ქ. ფოთი, 26 მაისის ქ. №9 10.03.08  

5517 ყოფილი პოლიციის შენობა 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, 26 მაისის ქ. №35 10.03.08  
5518 II გიმნაზია 1903‐1906 წწ. ქ. ფოთი, ნინო ჟვანიას ქ. №7 10.03.08  
5519 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, ნინო ჟვანიას ქ. №12 10.03.08  
5520 საცხოვრებელი სახლი 1895 წელი ქ. ფოთი, იერუსალიმის ქ. №12 10.03.08  
5521 სინაგოგა 1903 წელი ქ. ფოთი, იერუსალიმის ქუჩა  10.03.08  
5522 ადმინისტრაციული შენობა 1901‐1910 წწ.  ქ. ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქ. №3 10.03.08  
5523 ყრუ‐მუნჯთა სკოლა 1907 წელი  ქ. ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქ. №5 10.03.08  
5524 ყოფილი მეთევზეთა 

კოოპერატივი
1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, წმ. გიორგი ქ. №11 10.03.08  

5525 საცხოვრებელი სახლი 1900‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3 10.03.08  
5526 საცხოვრებელი სახლი 1908 წელი ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №5 10.03.08  
5527 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №6 10.03.08  
5528 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №7 10.03.08  
5529 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №19 10.03.08  
5530 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №26 10.03.08  
5531 სტომატოლოგიური 

პოლიკლინიკა
1900‐1905 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №29 10.03.08  

5532 სატვირთო რკინიგზის შენობა 1890‐1900 წწ.   ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №36  10.03.08  
5533 მოსწავლე ახალგაზრდობის 

შემოქმედების ცენტრი
1906 წელი.  ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №39 10.03.08  

5534 ყოფილი ტელეკომპანია “ფაზისი”. 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №43 10.03.08  

5535 ყოფილი სახელმწიფო 
უშიშროების შენობა

1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №51 10.03.08  

5536 ფოთის შუქურა 1862 წელი. ქ. ფოთი. დიმიტრი თავდადებულის  ქ. №83 10.03.08  
5537 №12 საჯარო სკოლა (რკინიგზის 

სკოლა)
XIX საუკუნის 90‐იანი წლები ქ. ფოთი, რუხაძის ქ. №1 10.03.08  

5538 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1907 წწ. ქ. ფოთი, ვალერ გეგიძის  ქ. №17   10.03.08  
5539 საცხოვრებელი სახლი 1901‐1907 წწ. ქ. ფოთი, ვალერ გეგიძის ქ. №19  10.03.08  
5540 ნაგებობა მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის ეზო
1904 წელი. ქ. ფოთი, ვახტანგ  გორგასლის ქ. №24 10.03.08  

5541 ყოფილი მე‐5 საშუალო სკოლა 1901‐1906 წ.წ. ქ. ფოთი, ვახტამგ გორგასლის ქ. 37 10.03.08  
5542 სამშობიარო სახლი 1901‐1907 წწ. ქ. ფოთი, თამარ მეფის ქ. №17 10.03.08  
5543 სამშობიარო სახლი 1901‐1907 წწ. ქ. ფოთი, კონსტანტინე მიქაბერიძის ქ. №3 10.03.08  
5544 ფოთის ნავსადგურის კლუბი 1901‐1910 წწ. ქ. ფოთი, ნავსადგურის I რაიონის შესასვლელი  10.03.08  
5545 სამხედრო ჰოსპიტალი 1943 წელი ქ. ფოთი, აკ. წერეთლის   ქ. №126 10.03.08  
5546 საცხოვრებელი სახლი 1936 წელი ქ. ფოთი, აკაკი წერეთლის ქ. №108  10.03.08  
5547 სამედიცინო სასწავლებელი 1950‐იანი წწ ქ. ფოთი, აკაკი წერეთლის ქ. №65  10.03.08  
5548 ჰიდროტექნიკუმის შენობა 1938 წელი ქ. ფოთი, წმინდა გიორგის ქ. №24  10.03.08  
5549 საცხოვრებელი სახლი 1961 წელი  ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №12 10.03.08  
5550 საცხოვრებელი სახლი 1942 წელი ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №14 10.03.08  
5551 საცხოვრებელი სახლი 1949 წელი ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №18 10.03.08  
5552 საცხოვრებელი სახლი 1935 წელი ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №20 21.04.08  
5553 ყოფილის ადმინისტრაციული 

შენობა
1930‐იანი წ.წ. ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №24 21.04.08  

5554 სასტუმრო "კოლხეთი" 1935 წელი ქ. ფოთი, რუსთაველის რკალი №26 21.04.08  



5555 საცხოვრებელი სახლი 1956 წელი ქ. ფოთი, 26 მაისის ქ. №4 21.04.08  
5556 საცხოვრებელი სახლი 1957 წელი ქ. ფოთი, ძუკუ ლოლუას ქ. №2 21.04.08  
5557 საცხოვრებელი სახლი 1957 წელი ქ. ფოთი, ძუკუ ლოლუას ქ. №3  21.04.08  
5558 საცხოვრებელი სახლი 1955 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №2 05.06.08  
5559 საცხოვრებელი სახლი 1940 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №9 05.06.08  
5560 საცხოვრებელი სახლი 1939 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №17 23.07.08  
5561 სკოლა “ბალავარი” 1937 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №18 23.07.08  
5562 საცხოვრებელი სახლი 1936 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №23 23.07.08  
5563 საცხოვრებელი სახლი 1936 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №24 23.07.08  
5564 საცხოვრებელი სახლი 1937 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №31 23.07.08  
5565 საცხოვრებელი სახლი 1956 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №32 23.07.08  
5566 საცხოვრებელი სახლი 1936 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №33 23.07.08  
5567 ნავსადგურის ადმინისტრაციული 

შენობა
1937 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №34 23.07.08  

5568 საცხოვრებელი სახლი 1936‐ 1939 წწ. ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №37 23.07.08  
5569 ყოფილი მეზღვაურთა 

საავადმყოფო
1929 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №53 23.07.08  

5570 საცხოვრებელი სახლი 1938 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №55 23.07.08  
5571 საცხოვრებელი სახლი 1932 წელი ქ. ფოთი, დავით  აღმაშენებლის ქ. №57 23.07.08  
5572 ფოთის რკინიგზის სადგური 1962 წელი ქ. ფოთი, რეკვავას ქ. №1 23.07.08  
5573 ცისფერყანწელთა ქუჩა ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელთა ქუჩა სრული 

ნუმერაციით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობესი 
გარეშე

23.07.08  

5574 აკაკი წერეთლის ქუჩა ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის ქუჩა №1‐დან №9‐ის 
ჩათვლით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების 
გარეშე

23.07.08  

5575 წმ. ნინოს ქუჩა ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქუჩა №1‐დან №19‐ის ჩათვლით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე

23.07.08  

5576 ა. პუშკინის ქუჩა ქ. ქუთაისი, ა. პუშკინის ქუჩა სრული ნუმერაციით, 
მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების გარეშე

23.07.08  

5577 შოთა რუსთაველის ქუჩა ქ. ქუთაისი, შოთა რუსთაველის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით, მასზე განლაგებული შენობა‐ნაგებობების
გარეშე

23.07.08  

5578 ა. წულუკიძის ბაღი ქ. ქუთისი, ა. წულუკიძის ბაღი, მასზე განლაგებული 
შენობა‐ნაგებობების გარეშე

23.07.08  

5579 კოტე მარჯანიშვილის სახლ‐
მუზეუმი  

XIX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ყვარელი 23.07.08  

5580 ნიკო ჭავჭავაძის სახლი   XIX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ყვარელი 23.07.08  
5581 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №6 23.07.08  
5582 დ. კაკაბაძის სახელობის სახვითი 

ხელოვნების გალერეა
1906 წელი   ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №8 23.07.08  

5583 ადამიანის უფლებათა სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №18 23.07.08  
5584 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №27 23.07.08  
5585 საცხოვრებელი სახლი 1906 წელი   ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №42 23.07.08  
5586 საცხოვრებელი სახლი 1881‐1882 წწ. ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №44 23.07.08  
5587 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი   ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №61 23.07.08  
5588 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №81 23.07.08  
5589 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის ქ. №100 / ბუაჩიძის ქ. №1 23.07.08  



5590 დ. კაკაბაძის სახელობის სახვითი 
ხელოვნების გალერეა

1904 წელი   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №2  23.07.08  

5591 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №5 23.07.08  
5592 საცხოვრებელი სახლი  1902 წელი   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №6 23.07.08  
5593 საცხოვრებელი სახლი  1880 წელი ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №8 23.07.08  
5594 საცხოვრებელი სახლი  1898 წელი   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №10 23.07.08  
5595 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №23 23.07.08  
5596 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №26 23.07.08  
5597 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №27 23.07.08  
5598 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქ. №28 23.07.08  
5599 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №31 / ჯიბლაძის ქუჩა  23.07.08  
5600 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №34 23.07.08  
5601 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №40 23.07.08  
5602 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა   ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №42 23.07.08  
5603 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №44 23.07.08  
5604 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №48 23.07.08  
5605 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №49 23.07.08  
5606 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა, XX I ნახ.    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №50 23.07.08  
5607 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №52 23.07.08  
5608 საცხოვრებელი სახლი  1887 წელი    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №55 23.07.08  
5609 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №57 23.07.08  
5610 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №59 23.07.08  
5611 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №81 / როდზევიჩის ქუჩა  23.07.08  

5612 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  ქ. №97 / აკ. შანიძის ქუჩა  23.07.08  
5613 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის  VI ჩიხი №1  23.07.08  
5614 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. მიჯნა      ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის  ქ. №3 / ლ. ნუცუბიძის ქ. 

№4 
23.07.08  

5615 აფთიაქი 1880‐იანი წწ.    ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის  ქ. №11 / მ. 
ლერმონტოვის II ჩიხი

23.07.08  

5616 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის ქ. №13  23.07.08  
5617 აფთიაქი №8 1848 წელი    ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის  ქ. №14 / მ. 

ლერმონტოვის II ჩიხი №2
23.07.08  

5618 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის ქ. №16 / მ. ლერმონტოვის 
II ჩიხი 

23.07.08  

5619 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო     ქ. ქუთაისი, მ. ლერმონტოვის  ქ. №20  23.07.08  
5620 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №2 23.07.08  
5621 საცხოვრებელი სახლი, 

პოლიკლინიკა  
XIX‐XX სს. მიჯნა      ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №3‐5 23.07.08  

5622 საცხოვრებელი სახლი  1898 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №4 23.07.08  
5623 №1 პოლიკლინიკა   1900‐1903 წწ.      ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №7 23.07.08  
5624 საცხოვრებელი სახლი 1897 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №8 23.07.08  
5625 საგრენაჟო ქარხანა XIX‐XX სს. მიჯნა      ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №9 23.07.08  
5626 საყვავილე 1898 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №9 23.07.08  
5627 საცხოვრებელი სახლი    1899 წელი      ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №10 23.07.08  
5628 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №11 23.07.08  
5629 ე.წ. “ქუთაისელის სახლი”    1881 წელი      ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №15 23.07.08  
5630 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №17 23.07.08  
5631 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №19 23.07.08  



5632 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №21 / თამარ მეფის I ჩიხი  23.07.08  

5633 საცხოვრებელი სახლი 1882 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №23 / თამარ მეფის I ჩიხი  23.07.08  

5634 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №31  23.07.08  
5635 საცხოვრებელი სახლი 1898წ., II სართული ‐ XX ს‐ის 

30‐იანი წლები
ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №32/ ჯიბლაძის ქ. №21 23.07.08 მოხსნილი 

5636 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №34  23.07.08  
5637 სახალხო ბანკის შენობა 1913 წელი ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №40 / ხახანაშვილის ქუჩა  23.07.08  

5638 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთისი, თამარ მეფის   ქ. №41 / ტიციან ტაბიძის ქუჩა  23.07.08  

5639 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №42 /  ხახანაშვილის ქუჩა 23.07.08  

5640 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №47 23.07.08  
5641 სახალხო ბანკის შენობა   XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №49 23.07.08  
5642 ფოსტა  1895‐1896 წწ.  1916‐1917 წწ., 

ჩრდილო‐დასავლეთის ფრთა ‐
1950 წ.

ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №56 23.07.08  

5643 სახელმწიფო უნივერსიტეტი    1900‐1905 წწ. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №59 23.07.08  
5644 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №62 23.07.08  
5645 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის   ქ. №64 23.07.08  
5646 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №9 23.07.08  
5647 ეროვნული ბანკი     1894‐1896 წწ. ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №16  23.07.08  
5648 ყოფილი სასტუმრო 

გრანდოტელი, 
სტომატოლოგიური  
პოლიკლინიკა, აფთიაქი

1870 წელი    ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №18 23.07.08  

5649 საცხოვრებელი სახლი      XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №20 23.07.08  
5650 საცხოვრებელი სახლი      XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №26 23.07.08  
5651 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ალ. პუშკინის   ქ. №28 23.07.08  
5652 საცხოვრებელი სახლი      XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, პ. იაშვილის   ქ. №7 23.07.08  
5653 ტუბ. დისპანსერი       XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, პ. იაშვილის   ქ. №9 23.07.08  
5654 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, პ. იაშვილის   ქ. №22 23.07.08  
5655 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, პ. იაშვილის   ქ. №25 23.07.08  
5656 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი ქ. ქუთაისი, პ. იაშვილის   ქ. №27 23.07.08  
5657 ოპერის თეატრი         XIX ს‐ის ბოლო, 1946 წელს 

დამწვარი შენობა 
ხელმეორედ აიგო XX 
საუკუნის ორმოციან‐
სამოციან წლებში

ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. №17 23.07.08  

5658 საცხოვრებელი სახლი 1898 წელი ქ. ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის ქ. №2 23.07.08  
5659 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის ქ. №6 23.07.08  
5660 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის ქ. №11 23.07.08  
5661 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო  ქ. ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის ქ. №16 23.07.08  
5662 საცხოვრებელი სახლი 1901 წელი   ქ. ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის ქ. №34 23.07.08  
5663 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №3 23.07.08  
5664 საცხოვრებელი სახლი 1910‐იანი წწ.   ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №8 23.07.08  
5665 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №9 23.07.08  
5666 საცხოვრებელი სახლი 1910‐იანი წწ.   ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №11 23.07.08  



5667 საცხოვრებელი სახლი 1880‐იანი წწ. ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №14 23.07.08  
5668 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №18 23.07.08  
5669 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ჯიბლაძის ქ. №20 23.07.08  
5670 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №10 23.07.08  
5671 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №15 23.07.08  
5672 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №23 23.07.08  
5673 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №27 23.07.08  
5674 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი    ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №29 23.07.08  
5675 საცხოვრებელი სახლი 1914 წელი    ქ. ქუთაისი, გელათის ქ. №56 / თბილისის ქუჩა   23.07.08  
5676 საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, 
ქუთაისის საგანმანათლებლო 
რესურს‐ცენტრი

1868 წელი    ქ. ქუთაისი, როდზევიჩის ქ. №2 23.07.08  

5677 საცხოვრებელი სახლი 1895 წელი    ქ. ქუთისი, ტ. ტაბიძის ქ. №5  23.07.08  
5678 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო     ქ. ქუთისი, ტ. ტაბიძის ქ. №6 23.07.08  
5679 ფოსტა‐ტელეგრაფის სადგური 1850‐70‐იანი წწ.     ქ. ქუთისი, ტ. ტაბიძის ქ. №23 23.07.08  
5680 ბიბლიოთეკა   XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთისი, ტ. ტაბიძის ქ. №24 23.07.08  
5681 საცხოვრებელი სახლი 1902‐1905 წწ.     ქ. ქუთისი, ტ. ტაბიძის ქ. №49 23.07.08  
5682 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი      ქ. ქუთაისი, სოლომონ I‐ის 23.07.08  
5683 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი     ქ. ქუთაისი, სოლომონ I‐ის  ქ. №31 23.07.08  
5684 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, ტყაბლაძის ქ. №59 23.07.08  
5685 საცხოვრებელი სახლი 1882 წელი     ქ. ქუთაისი, ნ. ბარათაშვილის  ქ. №27  23.07.08  
5686 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას   ქ. №2 / ნიუპორტის ქ. №4 23.07.08  
5687 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №3  23.07.08  
5688 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №8 23.07.08  
5689 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №25 23.07.08  
5690 საბავშვო ბაღი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №37 23.07.08  
5691 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №38 23.07.08  
5692 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №50 23.07.08  
5693 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №55 23.07.08  
5694 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №58 23.07.08  
5695 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №61 23.07.08  
5696 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, მ. კოსტავას  ქ. №62 23.07.08  
5697 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №7  23.07.08  
5698 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №9 23.07.08  
5699 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი       ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №10 23.07.08  
5700 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №15 23.07.08  
5701 საცხოვრებელი სახლი 1909 წელი       ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №16 23.07.08  
5702 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №17 23.07.08  
5703 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი        ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №18 23.07.08  
5704 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი        ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №22 23.07.08  
5705 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №24 23.07.08  
5706 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №47 23.07.08  
5707 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №49 23.07.08  
5708 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №56 23.07.08  
5709 საცხოვრებელი სახლი 1920 წელი        ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №70 23.07.08  
5710 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №74 23.07.08  
5711 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი        ქ. ქუთაისი, თბილისის ქ. №99 23.07.08  
5712 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, თბილისის   ჩიხი №2 23.07.08  



5713 ყაზარმა XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გრიგოლ ხანძთელის ქ. №67 23.07.08  
5714 კლუბის შენობა “კოლიზეუმი”   XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გრიგოლ ხანძთელის ქ. №67 23.07.08  
5715 ადმინისტრაციული შენობა   XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გრიგოლ ხანძთელის ქ. №67 23.07.08  
5716 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია    XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გრიგოლ ხანძთელის ქ. №67 23.07.08  
5717 პოლიციის №2 განყოფილება    XIX საუკუნის ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №2 23.07.08  
5718 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №3 23.07.08  
5719 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №4 23.07.08  
5720 საცხოვრებელი სახლი, 

რუმინეთის საელჩო     
XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №5 23.07.08  

5721 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №7 23.07.08  
5722 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №13 23.07.08  
5723 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №20 23.07.08  
5724 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №21 23.07.08  
5725 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №22 / ბ. გაპონოვის ქ. №2  23.07.08  
5726 საცხოვრებელი სახლი  1910 წელი         ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №25 / მ. დვალიშვილის ქ. 

№18
23.07.08  

5727 საცხოვრებელი სახლი  1880‐იანი წწ.        ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №29 / მ. დვალიშვილის ქ. 
№20

23.07.08  

5728 საოლქო სასამართლო 1889‐1900 წწ.        ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №38 23.07.08  
5729 საცხოვრებელი სახლი    XX საუკუნის დასაწყისი         ქ. ქუთაისი, ლესია უკრაინკას ქ. №14 23.07.08  
5730 საბჯენი კედლის ნანგრევი 

(ფრაგმენტი)
V‐VI სს.        ქ. ქუთაისი, მ. დვალიშვილის ქ. №1 23.07.08  

5731 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო         ქ. ქუთაისი, მ. დვალიშვილის ქ. №15 23.07.08  
5732 გელათის მეცნიერებათა აკადემია   XIX საუკუნის ბოლო         ქ. ქუთაისი, მ. დვალიშვილის ქ. №17 23.07.08  

5733 სომხური ეკლესია     XIX საუკუნის ბოლო         ქ. ქუთაისი, მ. დვალიშვილის ქ. №17 23.07.08  
5734 საცხოვრებელი სახლი     XIX საუკუნის ბოლო         ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №8 23.07.08  
5735 ახალგაზრდული ცენტრი     1870 წელი         ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №12 23.07.08  
5736 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო         ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №23 23.07.08  
5737 ზაქარია ფალიაშვილის სახლ‐

მუზეუმი
XIX საუკუნის შუა ხანა          ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №25 23.07.08  

5738 კათოლიკური ეკლესია XX საუკუნის დასაწყისი           ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №27 23.07.08  
5739 ქუთაისის სასულიერო 

სასწავლებელი
XX საუკუნის ბოლო          ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №27 23.07.08  

5740 ქუთაისის კულტურულ‐
საგანმანათლებლო სასწავლებელი

XIX საუკუნის II ნახევარი          ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №27 23.07.08  

5741 საცხოვრებელის სახლი XIX საუკუნის ბოლო          ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №34 23.07.08  
5742 საცხოვრებელის სახლი 1912 წელი           ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №42 23.07.08  
5743 საცხოვრებელის სახლი XIX საუკუნის ბოლო          ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №50 23.07.08  
5744 სამხედრო კომენდატურა 1890‐იანი წწ.           ქ. ქუთაისი, ფ. ვარლამიშვილის ქ. №52 23.07.08  
5745 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო          ქ. ქუთაისი, ე. ნინოშვილის  ქ. №35 23.07.08  
5746 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის II ნახევარი ქ. ქუთაისი, ე. ნინოშვილის  ქ. №45 23.07.08  
5747 საცხოვრებელი სახლი 1882 წელი          ქ. ქუთაისი, ზ. ფალიაშვილის  ქ. №23 23.07.08  
5748 სამეცნიერო ბიბლიოთეკა    XIX საუკუნის ბოლო             ქ. ქუთაისი, ზ. ფალიაშვილის  ქ. №31 23.07.08  
5749 ცენტრალური არქივი XX საუკუნის დასწყისი           ქ. ქუთაისი, ზ. ფალიაშვილის  ქ. №33 / ლილი 

ნუცუბიძის ქ. №2
23.07.08  

5750 გაერთიანებული ქართული ბანკი     1915‐1916 წწ.       ქ. ქუთაისი, ზ. ფალიაშვილის ქ. №35 23.07.08  



5751 საცხოვრებელი სახლი   XIX‐XX სს. მიჯნა         ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №3  23.07.08  
5752 საცხოვრებელი სახლი   1910 წელი             ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის  ქ. №4 / იერუსალიმის ქ. №21 23.07.08  

5753 საცხოვრებელი სახლი   1910 წელი             ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის  ქ. №6 / იერუსალიმის ქ. №23 23.07.08  

5754 სინაგოგა 1886 წელი             ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №10  23.07.08  
5755 სინაგოგის დამხმარე სათავსო    XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №10  23.07.08  
5756 სინაგოგა XIX საუკუნის ბოლო      ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №47 23.07.08  
5757 საცხოვრებელი სახლი   XIX‐XX სს. მიჯნა         ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №50 23.07.08  
5758 საცხოვრებელი სახლი   XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №62 23.07.08  
5759 საცხოვრებელი სახლი   XIX საუკუნის II ნახევარი          ქ. ქუთაისი, ბ. გაპონოვის ქ. №70 23.07.08  
5760 საცხოვრებელი სახლი   1904 წელი            ქ. ქუთაისი, ე. ახვლედიანის ქ. №8 23.07.08  
5761 საცხოვრებელი სახლი   XIX საუკუნის II ნახევარი          ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის  ქ. №1 / ალ. პუშკინის II 

ჩიხი №2 
23.07.08  

5762 აფთიაქი №2      1893 წელი            ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის  ქ. №4 / სტურუას ქუჩა   23.07.08  
5763 საცხოვრებელი სახლი      XIX‐XX სს. მიჯნა           ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის  ქ. №16   23.07.08  
5764 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის  ქ. №28  23.07.08  
5765 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის IV შეს. №3  23.07.08  
5766 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ბაგრატის ქ. №1 23.07.08  
5767 კაპ. მშენებლობის სამმართველო, 

პასაჟი
1880‐იანი წწ.      ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №1 / ზ. 

ფალიაშვილის ქ. №8 
23.07.08  

5768 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ცისფერყანწელების ქ. №2 / ზ. 
ფალიაშვილის ქ. №6 

23.07.08  

5769 “ჯავახაძის წყარო”      1908 წელი            ქ. ქუთაისი, ქიბულის  ქ. №32‐სა და №34‐ს შორის  23.07.08  
5770 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ქიბულის I შეს. №13  23.07.08  
5771 საცხოვრებელი სახლი      XIX საუკუნის ბოლო            ქ. ქუთაისი, ბურჯანაძის ქ. №14 23.07.08  
5772 დასავლეთ საქართველოს 

სარესტავრაციო ცენტრი, 
არქიტექტურის განყოფილება

XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №2  23.07.08  

5773 საცხოვრებელი სახლი    XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №20 23.07.08  
5774 საცხოვრებელი სახლი    XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №22 23.07.08  
5775 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №24 23.07.08  
5776 საცხოვრებელი სახლი    1911 წელი    ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №25 23.07.08  
5777 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, დავითის და კონსტანტინეს ქ. №28 23.07.08 020401184  
5778 პეტრესა და პავლეს ეკლესია   1897‐1903 წწ.   ქ. ქუთაისი, ბერი თევდორეს ქ. №9  23.07.08 020103354  
5779 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის ბოლო   ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №2  23.07.08 020401492  
5780 საცხოვრებელი სახლი    XIX საუკუნის დასაწყისი  ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №22 23.07.08 020103005  
5781 ნავთობპროექტი ნავთობპროექტი XIX საუკუნის დასაწყისი  ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №28 23.07.08 020103702  

5782 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი  ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №37 / დ. 
სარაჯიშვილის ქ. №4

23.07.08 020101094  

5783 გერმანულ‐ქართული 
საზოგადოება     

XIX საუკუნის დასაწყისი  ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №47  23.07.08 020101100  

5784 დავით კაკაბაძის საცხოვრებელი 
სახლი   

1913 წელი     ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №51 23.07.08 020101188  

5785 ოცხელის სახელობის გიმნაზია      XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №58 23.07.08 020202245  
5786 კლიმენტ იოსელიანის 

საცხოვრებელი სახლი   
XIX საუკუნის ბოლო     ქ. ქუთაისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №60 23.07.08 020202149  

5787 საცხოვრებელი სახლი       XIX საუკუნის ბოლო    ქ. ქუთაისი, ვ. სარაჯიშვილის ქ. №5‐7 23.07.08 020401145  
5788 საცხოვრებელი სახლი       1882 წელი      ქ. ქუთაისი, ვ. სარაჯიშვილის ქ. №51  23.07.08 020103109  



5789 საცხოვრებელი სახლი       XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, ლორთქიფანიძის ქ. №8 23.07.08 020103180  
5790 საცხოვრებელი სახლი       XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, აული გალუევ‐ნიჟარაძის ქ. №1 / 

გალაკტიონ ტაბიძის ქ. №33 
23.07.08 020102047  

5791 საცხოვრებელი სახლი       XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, აული გალუევ‐ნიჟარაძის ქ. №2  23.07.08 020102185  
5792 საცხოვრებელი სახლი       1912 წელი       ქ. ქუთაისი, აული გალუევ‐ნიჟარაძის ქ. №6  23.07.08 020102224  
5793 საცხოვრებელი სახლი       XX საუკუნის დასაწყისი     ქ. ქუთაისი, ს. ყაუხჩიშვილის ქ. №1  23.07.08 020101291  
5794 საცხოვრებელი სახლი       XIX საუკუნის ბოლო        ქ. ქუთაისი, გრ. რობაქიძის  ქ. №11  23.07.08 020101326  
5795 წმ. გიორგის ეკლესია        1890 წელი     ქ. ქუთაისი, გ. ჭანტურიას   ქ. №2 23.07.08 020102109  
5796 ადმინისტრაციული შენობა     XX საუკუნის დასაწყისი         ქ. ქუთაისი, მ. ბროსეს ქ. №7  23.07.08 020102220  
5797 საცხოვრებელი სახლი         1904 წელი     ქ. ქუთაისი, სტურუას ქ. №15 23.07.08 020103031  
5798 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, 9 მარტის ქ. №16 23.07.08 020102459  
5799 აჭარის ელ. კავშირი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №47 23.07.08 020102191  
5800 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №63 23.07.08 020402019  
5801 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ი. აბაშიძის ქ. №5 23.07.08 020402046  
5802 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ი. აბაშიძის ქ. №5 23.07.08 020402361  
5803 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. №4 23.07.08 020202030  
5804 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. №6 23.07.08 020101220  
5805 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. №18 23.07.08 020202070  
5806 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. №53/ვაჟა‐ფშაველას ქ. №20 23.07.08 020101387  

5807 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №16/მ. აბაშიძის ქ. №46 23.07.08 020103080  
5808 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №41 23.07.08 020103260  
5809 საცხოვრებელი სახლი 1892 წ. ნ. ბარათაშვილის ქ. №28 /ვახტანგ გორგასალის ქ. №44 23.07.08 020101354  

5810 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ნ. ბარათაშვილის ქ. №34 23.07.08 020201035  
5811 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №20\22\18 /ჟორდანიას 

ქ. №15
23.07.08 020103052  

5812 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №38 / ზუბალაშვილის ქ. 
№2

23.07.08 020201335  

5813 ყოფილი რესტორანი 
"ბლაგოევგრადი"

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას გამზ. №12 / მელაშვილის ქ. 
№30

23.07.08 020201023  

5814 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №18 23.07.08 020201080  
5815 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №21 /კოსტავას ქ. №25 23.07.08 020401458  

5816 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №29 /ფარნავაზ მეფის ქ. 
№43

23.07.08 020401466  

5817 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №36 /ვახტანგ 
გორგასალის ქ. №32

23.07.08 020102137  

5818 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. №47 23.07.08 020102121  
5819 რესტორანი '"სანაპირო" XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №9 23.07.08 020102159  
5820 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №36/38 23.07.08 020102232  
5821 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №42 23.07.08 020103153  
5822 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №52 23.07.08 020103079  
5823 საცხოვრებელი სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №6 23.07.08 020103394  
5824 №1 საბავშვო ბაღი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №7 23.07.08 020103278  
5825 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №10 23.07.08 020103314  
5826 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №11 23.07.08 020102216  
5827 საცხოვრებელი სახლი 1905 წ. ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №24 /  

ფარნავაზ მეფის ქ. №62
23.07.08 020102224  

5828 საცხოვრებელი სახლი XX ს. ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №36 23.07.08 020501006  
5829 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, ერას ქ. №2 23.07.08 020501007  



5830 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ერას ქ. №21 23.07.08 020101104  
5831 საცხოვრებელი სახლი 1931‐1932 წწ. ქ. ბათუმი, ერას ქ. №25 /26 მაისის ქ. №34 23.07.08 20201079  
5832 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ერას ქ. №31 23.07.08 020102346  
5833 ოფისი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქუჩა 25/ერას ქ. №17 23.07.08 020102384  
5834 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №27 23.07.08 020102004  
5835 საცხოვრებელი სახლი 1900 წ. ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №38 23.07.08 020102083  
5836 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №74 23.07.08 020101307  
5837 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №76 23.07.08 020101299  
5838 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №3 23.07.08 020101420  
5839 რ. ლაღიძის სახელმწიფო 

სამუსიკო კოლეჯი
XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №4 23.07.08 020102398  

5840 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №10 23.07.08 020102367  
5841 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №24 23.07.08 020102408  
5842 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №34 23.07.08 020102426  
5843 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №42 /  

ბარათაშვილის ქ. №37
23.07.08 020402128  

5844 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №46 23.07.08 020402146  
5845 საცხოვრებელი სახლი 1917 წ.   ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №57 23.07.08 020402158  
5846 საცხოვრებელი სახლი 1905 წ. ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ. №61 / 26 მაისის ქ. 

№41
23.07.08 020101154  

5847 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №37 16.07.08 20102216  
5848 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №38 23.07.08 020101204  
5849 მუზეუმი XX ს‐ის შუა ხანა ქ.ბათუმი, ოდისეი დიმიტრიადის ქ.  №1    23.07.08 020101261  
5850 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, თამარ მეფის დასახლება 23.07.08 020101001  
5851 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კახიანის ქ. №4 23.07.08 020101083  
5852 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კლდიაშვილის ქ. №6 23.07.08 020401454  
5853 საცხოვრებელი სახლი 1899 წ. ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №4 23.07.08 020102084  
5854 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, კომახიძის შეს. №10 /კ. გამსახურდიას ქ. 

№45
23.07.08 020101103  

5855 საცხოვრებელი სახლი 1890 წ. ქ. ბათუმი, მ. კოსტავას ქ. №5 /ქუთაისის ქ. №8 23.07.08 020101103  
5856 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. კოსტავას ქ. №21 23.07.08 020101385  
5857 საცხოვრებელი სახლი 1906 წ. ქ. ბათუმი, მ. კოსტავას ქ. №28 23.07.08 020101220  
5858 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მ. კოსტავას ქ. №30 23.07.08 020101070  
5859 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. #6 /მ. აბაშიძის გამზ. #15 23.07.08 020101420  

5860 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №47 /კომახიძის ქ. №9 23.07.08 020203049  
5861 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №60‐58 23.07.08 020102170  
5862 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №62 /კომახიძის ქ. №11 23.07.08 020102180  
5863 სწრაფი კვება, პოკერ კლუბი 1892 წ. ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №68 23.07.08 020102219  
5864 საცხოვრებელი სახლი 1836 წ. ქ. ბათუმი, მაქაცარიას ქ. №1 23.07.08 020103018  
5865 საცხოვრებელი სახლი 1836 წ. ქ. ბათუმი, მაქაცარიას ქ. №3 23.07.08 020103056  
5866 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, მაქაცარიას ქ. №3 23.07.08 020201049  
5867 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №7 23.07.08 020103161  
5868 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №11 23.07.08 020201057  
5869 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №16 23.07.08 020201334  
5870 საცხოვრებელი სახლი 1902 წ. ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №22 23.07.08 020201175  
5871 თავდაცვითი ნაგებობა XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა  23.07.08 020102443  
5872 საცხოვრებელი სახლი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №15 23.07.08 020102068  
5873 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №100 23.07.08 020401007  
5874 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №24 23.07.08 020401007  



5875 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №5 /კ. გამსახურდიას ქ. №6 23.07.08 020102230  

5876 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №15 07.11.08  
5877 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №17 / 

დემეტრე თავდადებულის ქ. №7
07.11.08  

5878 საცხოვრებელი სახლი XX ს. ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №18 /ნინოშვილის ქ. 
№11

07.11.08  

5879 მუსიკალური საზოგადოების 
აჭარის რესპუბლიკური გამგეობა

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №25/ასათაინის ქ. #1 23.07.08  

5880 მონიტორინგისა და 
პროგნოზირების 
ცენტრის'"შავიზღვის" ფილიალის 
ადმინისტრაცია

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №51 07.11.08  

5881 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 
აკადემია

1944 წ. ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. №53 07.11.08  

5882 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №36 07.11.08  
5883 ლეიბორისტური პარტიის აჭარის 

რეგიონალური ორგანიზაცია
XX ს. ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №38 07.11.08  

5884 საცხოვრებელი სახლი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №41 07.11.08  
5885 საცხოვრებელი სახლი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №46 /კ. გამსახურდიას ქ. 

№34
07.11.08  

5886 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №57 07.11.08  
5887 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №68 07.11.08  
5888 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №69 /ასათიანის ქ. №33 07.11.08  

5889 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №70 07.11.08  
5890 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №70 07.11.08  
5891 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №87 07.11.08  
5892 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. №19 /ფარნავაზ მეფის ქ. №9 07.11.08  
5893 საცხოვრებელი სახლი 1953 წ. ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. №18 07.11.08 020102068  
5894 აჭარის ენერგოკომპანია XXს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №19 07.11.08  
5895 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის დასასრული  ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №17 07.11.08  
5896 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №23 01.12.08 010105086  
5897 ღვთისმშობლის სახელობის 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნ. სოფ. მაღრაანი 01.12.08  

5898 იოანე ნათლისმცემელის 
სახელობის ეკლესია 

IX საუკუნე სოფ. კალაური 07.04.09  

5899 ამაღლების ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ვეჯინი 07.04.09  
5900 ამაღლების სახელობის მამათა 

მონასტერი
განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. ვეჯინი 07.04.09  

5901 იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გურჯაანი 07.04.09  

5902 მთავარანგელოზის ეკლესია XVII‐XVIII სს. სოფ. ახალციხე 07.04.09  
5903 წმინდა იოანე მახარებლის 

სახელობის Eეკლესია
XVIII საუკუნე სოფ. ნიჩბისი 07.04.09  

5904 “უმზეურას” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიჩბისი 07.04.09  
5905 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია 

(ატენის “გიორგობა”)
XVI‐ XVIII სს. სოფ. ატენი 07.04.09  



5906 წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია დაახ. VIII ს. სოფ. ყუმისთავი 07.04.09  
5907 მაცხოვრის ეკლესია   XIX საუკუნის დასასრული სოფ. ყუმისთავი 07.04.09  
5908 აკაკი წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი  
1949 წელი ქ. ჭიათურა 07.04.09  

5909 აკაკი ხორავას სახელობის 
დრამატული თეატრი

XX საუკუნის შუა ხანა ქ. სენაკი   07.04.09  

5910 №1 საჯარო სკოლა XX საუკუნის დასაწყისი   ქ. ხაშური 07.04.09  
5911 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის II ნახევარი ქ. თელავი, ლეონიძის შეს.   №1   07.04.09  
5912 “ობოლთა სახლი”, სამლოცველო. XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. გორელოვკა 07.04.09  

5913 “ობოლთა სახლი”, კალმიკოვების 
სახლი.

1847 წელი სოფ. გორელოვკა 07.04.09  

5914 “ობოლთა სახლი”, კალმიკოვების 
საზაფხულო სახლი.

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. გორელოვკა 07.04.09  

5915 “ობოლთა სახლი”, აბანო. XIX საუკუნის შუა წლები  სოფ. გორელოვკა 07.04.09  
5916 თბილისის პოლიტექნიკური 

კოლეჯი
XX საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 8 07.04.09  

5917 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი თბილისი, ჩხეიძე უშანგის ქუჩა 23 07.04.09  
5918 წმ. კვირიკეს სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ხეთა  07.04.09  

5919  შორაპანის ციხე‐ქალაქი ძვ. წ. I საუკუნე სოფ. შორაპანი 07.04.09  
5920 საირხის ნაქალაქარის კარიბჭე‐

წყაროსთავის კოშკი
ძვ. წ. IV‐III სს. სოფ. საირხე 07.04.09  

5921 ლადო მესხიშვილის სახ. 
აკადემიური თეატრი

1955 წ. ქ. ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №1 07.04.09  

5922 ყოფილი სააგარაკო სახლი 
(“სიბირიაკოვის სახლი”)

XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა დაბა მახინჯაური 07.04.09  

5923 ყოფილი სააგარაკო სახლი 
(“ბარიატინსკის სახლი”)

XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა სოფ. მწვანე კონცხი 07.04.09  

5924 აქუცის ხიდი XI‐XII საუკუნეები სოფ. აქუცა 07.04.09  
5925 ბეგოშვილების (ციხისყელი) ციხე XII‐XIII სს. სოფ. დიაკონიძეები, ბეგოშვილების უბანი 07.04.09  

5926 გვარას ციხე ახ.წ. I‐III სს. სოფ. გვარა 07.04.09  
5927 დანდალოს ხიდი IX‐X სს. სოფ. დანდალო 07.04.09  ეროვნული
5928 დარჩიძეების (გოგოლაურის ) ციხე XI‐XIII სს. სოფ. დარჩიძეები 07.04.09  

5929 ერგოს (ჯოჭოს) ხიდი XI‐XIII სს. სოფ. ერგე (ჯოჭო) 07.04.09  
5930 ვარციხე XI‐XIII სს. სოფ. ხიხაძირი 07.04.09  
5931 ვერნების  ეკლესია XI‐XIII სს. სოფ. ვერნები 07.04.09  
5932 ზედა ჩხეტუნეთის  (ჩხერის) ქვის 

ხიდი
IX‐X სს. სოფ. ზედა ჩხეტუნეთი 07.04.09  

5933 ზემო ჩხეტუნეთის  მარანი XI‐XIII სს. სოფ. ზემო ჩხეტუნეთი 07.04.09  
5934 ზენდიდის ეკლესია‐საყდარი VIII‐IX სს. სოფ. ზენდიდი 07.04.09  
5935 ზენდიდის ციხე XVII_XIX სს. სოფ. ზენდიდი 07.04.09  
5936 თხინვალის მენჰირი ძვ.წ. VIII‐ VII სს. სოფ. თხილვანა 07.04.09  
5937 კავიანის (ხიჭაურის) ციხე XII‐XIII სს. სოფ. ხიჭაური 07.04.09  
5938 კალოთის სამსხვერპლო ძვ.წ. VIII‐VII სს. სოფ. კალოთა 07.04.09  



5939 კვატიის ეკლესია  XI‐XIII სს. სოფ. კვატია 07.04.09  
5940 კოლოტაურის  ნეოლითური ხანის 

გამოქვაბული
ძვ.წ. VIII‐VI ათასწლეული სოფ. კოლოტაური 07.04.09  

5941 კოლოტაურის კოშკი XII‐XIII სს. სოფ. კოლოტაური 07.04.09  
5942 კორომხეთის საწნახელი XI‐XIII სს. სოფ. კორომხეთი 07.04.09  
5943 მახოს ციხე‐კოშკი XI‐XIII სს. სოფ. მახო 07.04.09  
5944 მახოს ხიდი XI‐XIII სს. სოფ. აჭარისწყალი 07.04.09  
5945 მახუნცეთის ხიდი IX‐X სს. სოფ. მახუნცეთა 07.04.09  
5946 მირვეთის ხიდი IX‐X სს. სოფ. მირვეთი 07.04.09  
5947 ოქროპილაურის ციხე XI‐XIII სს. სოფ. ოქროპილაური 07.04.09  
5948 ოქტომბრის საწნახელი XI‐XIII სს. სოფ. ოქტომბერი 10.04.09  
5949 საღორეთის (კილდისთავი ციხე) XII‐XIII სს. სოფ. საღორეთი (კილდისთავი) 29.10.09  

5950 საღორეთის (აგარის ) მიწის 
თაღოვანი ხიდი

XI_XII სს. სოფ. აგარა  29.10.09  

5951 ტაკიძეების (ოთოლთის) ციხე XI‐XIII სს. სოფ. ტაკიძეები 29.10.09  
5952 უჩხოს ქვის თაღოვანი ხიდი IX‐X სს. სოფ. უჩხო 29.10.09  
5953 ფურტიოს თაღოვანი ხიდი IX‐X სს. სოფ. ფურტიო 29.10.09  ეროვნული
5954 ქოქოლეთის (ჩამახისურის) ქვის 

თაღოვანი ხიდი
IX‐X სს. სოფ. ქოქოლეთი 29.10.09  

5955 ჩხუტუნეთის (ყალივაკის) ციხე XI‐XIII სს. სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთი 29.10.09  
5956 ცივასულას ციხე XI‐XIII სს. სოფ. საღორეთი 29.10.09  
5957 ცინარეთის ციხე XI‐XIII სს. სოფ. ცინარეთი 29.10.09  
5958 ციხისყელი XI‐XIIIსს. სოფ. ხიხაძირი 29.10.09  
5959 ცხემლარას საწნახელი და მარანი XI‐XII სს. სოფ. ცხემლარა 29.10.09  

5960 ცხემლარას ქვის თაღიანი  ხიდი XI‐XII სს. სოფ. ცხემლარა 29.10.09  

5961 ძენწმანის ციხე XII‐XIII სს. სოფ. ძერწმანი 29.10.09  
5962 წონიარისის  (ჯაიმელა) ხიდი IX –X სს. სოფ. წონიარისი 29.10.09  
5963 ჭვანის (ვარჯანაულის) ქვის 

თაღოვანი ხიდი
XI‐XIII სს. სოფ. ჭალა 29.10.09  

5964 ხერთვისის (ზედობანის) 
საწნახელი

XI ს. სოფ. ხერთვისი (ზედობანი) 29.10.09  

5965 ხერთვისის საწნახელი და მარანი XI‐XIII სს. სოფ. ხერთვისი 29.10.09  

5966 ხერთვისის (აჭარისწყლის) ხიდი IX‐X სს. სოფ. ხერთვისი 29.10.09  

5967 ხიხანის აბასურისძეთა 
საგვარეულო ციხე

XI სს‐ის I ნახ. სოფ. თხილვანა‐ ხიხანი 29.10.09  

5968 კირნათის (შუშანეთის) საწნახელი XI‐XIII სს. სოფ. კირნათი (შუშანეთი) 29.10.09  

5969 ძალისას ნაქალაქარი ძვ.წ. IIს. ‐ ახ.წ. VIIIს. სოფ. ძალისა 29.10.09  
5970 კოლხური კოშკის ეზო XX საუკუნე თბილისი, გალის ქუჩა №19 10.04.09  
5971 ილია ჭავჭავაძის სახ.  სახლ‐

მუზეუმი, საცხოვრებელი სახლი
XVIII‐XIX საუკუნეები ქ. ყვარელი 29.10.09  ეროვნული



5972 ილია ჭავჭავაძის სახლ‐მუზეუმი, 
წისქვილი

XIXს. ქ. ყვარელი 29.10.09  ეროვნული

5973 ილია ჭავჭავაძის სახ.  სახლ‐
მუზეუმი, საგვარეულო კოშკი 

XVI_XVII საუკუნეები ქ. ყვარელი 29.10.09  ეროვნული

5974 ილია ჭავჭავაძის სახლ‐მუზეუმი, 
სათონე

XIXს. ქ. ყვარელი 29.10.09  ეროვნული

5975 ილია ჭავჭავაძის სახ.  სახლ‐
მუზეუმი, ბეღელი

XIXს. ქ. ყვარელი 29.10.09  ეროვნული

5976 ნამოსახლარი “გადაჭრილი გორა” ნეოლითი, ძვ.წ. VI‐V 
ათასწლეულები

სოფ. იმირი 29.10.09  

5977 ბაზალეთის ნაცარგორა (ყორღანი)  შუაბრინჯაოს პერიოდი (III 
ათასწლეულის II ნახ. ჩვ.წ.აღ‐
მდე)

სოფ. ბაზალეთიდან სამხრეთ‐დასავლეთით 2კმ. 
დაშორებით, ბაზალეთის ტბასთან არსებული 
ტურისტული კომპლექსის აღმოსავლეთით

29.07.10  

5978 რუსთავის ციხის კომპლექსი IV‐XVIII საუკუნეები ქ. რუსთავი 29.10.09  
5979 რუსთავის ნაქალაქარი ადრე და გარდამავალი 

შუასაუკუნეები (IV‐X სს.)
ქ. რუსთავი, ბოსტანქალაქის, მშენებელთა და აკ. 
წერეთლის ქუჩებს შორის მდებარე ტერიტორია

29.10.09  

5980 “დარაქოის ნამოსახლარი” ანტიკური ხანა სოფ. დარაქოიდან ჩრდ. აღმ.‐ით 600მ დაშორებით, მდ. 
ქციის მარცხენა სანაპირო

29.10.09  

5981 “კასპის ნაქალაქარი” და 
“სამაროვანი”

ადრე შუასაუკუნეები ქ. კასპის ცენტრიდან დასავლეთით 2კმ‐ის დაშორებით, 
კასპი‐მეტეხის საავტომობილო გზის მიმდებარედ

29.10.09  

5982 წმ. კვირიკეს სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ხეთა 29.10.09  

5983 მაჩაბლების ყოფილი სასახლე XIX ს. სოფ. ქურთა  29.10.09  
5984 ცისკარიშვილების ყოფილი 

სასახლე
XIX ს. სოფ. ქურთა  29.10.09  

5985 ივანე მაჩაბლის ყოფილი სასახლე XIX ს. სოფ. თამარაშენი 29.10.09  

5986 ნუგზარ (ნუკრი) მაჩაბლის სახლი XIX ს. II ნახევარი სოფ. ქურთა 29.10.09  

5987 ბასიშვილების საცხოვრებელი 
სახლი (“მღვდლიაანთ სახლი”)

XIX საუკუნის ბოლო, XX ს‐ის 
დასაწყისი

სოფ. ქურთა 29.10.09  

5988 საცხოვრებელი სახლი  1907 წელი სოფ. მერეთი 29.10.09  
5989 ძველი ხიდის ბურჯები მდ. 

პატარა ლიახვზე
გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. შერთული 29.10.09  

5990 ცილინდრული კოშკი XVII‐XVIII საუკუნეები სოფ. შერთული 29.10.09  
5991 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. შერთული 29.10.09  
5992 წმ. სამების სახ. ეკლესია   XIX საუკუნე   სოფ. ძევერა 29.10.09  
5993 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ძევერა 29.10.09  
5994 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია   XIX საუკუნე სოფ. ძევერა 29.10.09  
5995 ნათლისმცემლის სახ. ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ძევერა 29.10.09  

5996 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ტყვიავი 29.10.09  
5997 ციხე XVIII საუკუნე სოფ. ტყვიავი 29.10.09  
5998 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. ტყვიავი 29.10.09  
5999 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ქიწნისი 30.12.09  
6000 სამების სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქიწნისი 30.12.09  
6001 ღვთისმშობლის (ყველაწმინდის) 

სახ. ეკლესია
1895 წელი სოფ. ქიწნისი 30.12.09  



6002 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქიწნისი 30.12.09  

6003 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. მარანა 30.12.09  

6004 კოშკი XVII საუკუნე სოფ. მარანა 30.12.09  
6005 კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. მარანა 30.12.09  
6006 ცილინდრული კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. ბროწლეთი 30.12.09  
6007 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები და XIX 
საუკუნე

სოფ. ბროწლეთი 30.12.09  

6008 წმ. სამების სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ტირძნისი 30.12.09  
6009 ციხე‐გალავანი XVIII საუკუნე სოფ. ტირძნისი 30.12.09  
6010 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია  1830 წელი სოფ. ტირძნისი 30.12.09  
6011 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია _ 

“დედაღვთისა”
1872 წელი სოფ. ტირძნისი 26.02.10  

6012 კვირაცხოვლის სახ. ეკლესია   1886 წელი სოფ. ტირძნისი 26.02.10  
6013 წმ. სამების სახ. ეკლესია XVI_XVII საუკუნეები სოფ. კარბი 26.02.10  
6014 წმ. მარინეს სახ. ეკლესია XVIII‐XIX საუკუნეები სოფ. კარბი 26.02.10  
6015 ციხე ("გნოლიძეების ციხე") XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. კარბი 26.02.10  
6016 ციხე ("ხუბაშვილების ციხე") XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. კარბი 26.02.10  
6017 ციხე ("დავითაშვილების ციხე") XV_XVI საუკუნეები სოფ. კარბი 26.02.10  
6018 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები, 

განახლებულია 2002 წელს
სოფ. კარბი 26.02.10  

6019 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გუგუთიანთკარი 26.02.10  
6020 პიტიახშთა არმაზისხევის 

კომპლექსი
II‐III სს. არმაზისხევი  26.02.10  ეროვნული

6021 სამთავროს მრავალფენიანი 
სამაროვანი

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

ქ. მცხეთა, ქალაქის ცენტრში  26.02.10  ეროვნული

6022 ციხედიდის კომპლექსი კოშკი 1680წ. სოფელ ძეგვიდან სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 1,5 კმ  26.02.10  
6023 ციხედიდის კომპლექსი წმ. მარიამის სახელობის ეკლესია XVIIს. სოფელ ძეგვიდან სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 1,5 კმ 3 26.02.10  

6024 ციხედიდის კომპლექსი სამრეკლო XVIIს. სოფელ ძეგვიდან სამხრეთ‐აღმოსავლეთით 1,5 კმ  26.02.10  
6025 სამადლოს ხიდი გვიანფეოდალური ხანა სოფელ ძეგვიდან დასავლეთით 3კმ. 26.02.10  
6026 სამეფო აკლდამა I‐II სს. ქ. მცხეთა, რუსთაველის ქ. № 4 26.02.10  ეროვნული
6027 წილკნის აკლდამა ახ. წ. IV‐V სს. სოფ. წილკანი  26.02.10  
6028 კარიბჭე V‐VI სს. ქ. მცხეთა, დავით აღმაშენებლის და კარიბჭის ქუჩების 

გადაკვეთა
26.02.10  

6029 ბებრისციხე (ბელტისციხე) შუასაუკუნეები ქ. მცხეთა  30.12.09  ეროვნული
6030 საბერეების გამოქვაბული 

მონასტრის კომპლექსი
ადრეული შუასაუკუნეები სოფ. უდაბნოს მიდამოები 30.12.09  

6031 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია XIII_XIV საუკუნეები სოფ. კულბითი 26.02.10  
6032 ციხე‐გალავნის ნაშთი შუასაუკუნეები სოფ. კულბითი 26.02.10  
6033 ეკლესია “ძელიცხოველი”  X საუკუნე  სოფ. დისევი  26.02.10  
6034 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. არბო 26.02.10  
6035 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია X_XI საუკუნეები სოფ. არბო 26.02.10  
6036 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია XVI_XVIII საუკუნეები სოფ. ქორდი 26.02.10  
6037 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია XVI_XVII საუკუნეები სოფ. ქორდი 26.02.10  



6038 ცილინდრული კოშკი _ 
“მახათაანთ ციხე”

XVIII საუკუნე სოფ. ქორდი 26.02.10  

6039 წმ. ბარბარეს სახ. ეკლესია XVI_XVII საუკუნე სოფ. ქორდი 26.02.10  
6040 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. დიცი 26.02.10  
6041 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია შუასაუკუნეები სოფ. დიცი 26.02.10  

6042 ეკლესია – “ბერის საყდარი” X საუკუნე სოფ. ბერულა 26.02.10  
6043 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. არგვიცი 26.02.10  

6044 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია IX_X საუკუნეები სოფ. ქართული ფრისი  26.02.10  
6045 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. არგვიცი 26.02.10  
6046 ეკლესია _ “მცხეთის ჯვარი” გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ბერულა  26.02.10  
6047 წმ. ელიას სახ. ეკლესია XIV საუკუნე სოფ. ბერულა  26.02.10  
6048 ციხის ნაშთი  გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ბერულა  26.02.10  
6049 წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის 

კომპლექსი
მთავარი ეკლესია 906წ. სოფ. ერედვი 26.02.10  ეროვნული

6049 წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის 
კომპლექსი

პატარა დარბაზული ეკლესიები განვით. შუასაუკუნეები სოფ. ერედვი 26.02.10  ეროვნული

6049 წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის 
კომპლექსი

გალავანი კოშკებით გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ერედვი 26.02.10  ეროვნული

6050 ეკლესია – “წითელი საყდარი” განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. ერედვი 26.02.10  

6051 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქსუისი 26.02.10  

6052 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ვანათი 26.02.10  
6053 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ვანათი 26.02.10  
6054 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ვანათი 26.02.10  

6055 კვირაცხოვლის სახ. ეკლესია გვიან შუასაუკუნეები სოფ. საცხენეთი 26.02.10  
6056 ცილინდრული კოშკი XVIII საუკუნე სოფ. ხადურიანთ კარი 26.02.10  
6057 ქაშუეთის ეკლესია შუასაუკუნეები სოფ. ბელოთი 26.02.10  
6058 ღვთისმშობლის  სახ. ეკლესია VIII‐IX საუკუნეები სოფ. ზონკარი 26.02.10  
6059 საცხოვრებელი დარბაზი შუასაუკუნეები სოფ. ზონკარი 26.02.10  
6060 შიოწმინდის სახ.  ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ზონკარი 26.02.10  

6061 ციხე‐გალავანი XVII საუკუნე სოფ. აწრისხევი 26.02.10  
6062 ბელოთის ციხის კომპლექსი ეკლესია X ს. სოფ. ბელოთი 26.02.10  

6062 ბელოთის ციხის კომპლექსი სამრეკლო 1885 წ. სოფ. ბელოთი 26.02.10  

6062 ბელოთის ციხის კომპლექსი ციხე‐გალავანი XVIIIს სოფ. ბელოთი 26.02.10  

6063 წმ. მარიამის სახ. ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. აწრისხევი 26.02.10  
6064 ღვთისმშობლის სახ.  ეკლესია IX_X საუკუნეები სოფ. აწრისხევი 26.02.10  
6065 ეკლესია კოშკით გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  
6066 ზურგიანი კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  
6067 ნამოსახლარი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  



6068 ჭრიის ციხე (კომპლექსი) განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. აწრისხევი 26.02.10  

6069 ნასოფლარი შუასაუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  
6070 “თონაანთ” ციხე‐დარბაზი შუასაუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  
6071 სადარაჯო კოშკის ნაშთი  შუასაუკუნეები სოფ. სიათა 26.02.10  
6072 ნასოფლარი შუასაუკუნეები სოფ. ინაური 26.02.10  
6073 ნასოფლარი შუასაუკუნეები სოფ. ინაური 26.02.10  
6074 ბეხუშეს ციხე შუასაუკუნეები სოფ. ინაური 26.02.10  
6075 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ინაური 26.02.10  
6076 კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. ხაჩირაანი 26.02.10  
6077 ეკლესია “წითელი ჯვარი” შუასაუკუნეები სოფ. წიფორი 26.02.10  
6078 ნამოსახლარი შუასაუკუნეები სოფ. წიფორი 26.02.10  
6079 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია VIII_IX საუკუნეები სოფ. წიფორი 26.02.10  
6080 კოშკი განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. წიფორი 26.02.10  

6081 კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. ლეკოაანი 26.02.10  
6082 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ერგნეთი 26.02.10  

6083 ღვთისმშობლის სახ. Eეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ერგნეთი 26.02.10  
6084 ცილინდრული კოშკი XVIII საუკუნე სოფ. მეღვრეკისი 30.03.10  
6085 იოანე ნათლისმცემლის სახ.  

ეკლესია
შუასაუკუნეები სოფ. მეღვრეკისი 30.03.10  

6086 სარკის წმ. გიორგის სახ. ნიში XX საუკუნე სოფ. მეღვრეკისი 30.03.10  
6087 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქერე 30.03.10  
6088 ცილინდრული კოშკი XVII_XVIII საუკუნეები სოფ. ქერე 30.03.10  
6089 ღვთისმშობლის სახ.  ეკლესია განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ქერე 30.03.10  

6090 ეკლესია “კვირაცხოველი” გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქერე 30.03.10  
6091 ნათლისმცემლის სახ.  ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ფლავი 30.03.10  
6092 ციხე‐გალავანი განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ვანათი 30.03.10  

6093 ეკლესია “წინა დედაღვთისა” VII‐X ს.ს. სოფ. კეხვი 30.03.10  
6094 მიწისქვეშა სამალავში 

შესასვლელი “სამალულა”
შუასაუკუნეები  სოფ. კეხვი 30.03.10  

6095 ეკლესია “მაცხოვარი” შუასაუკუნეები  სოფ. კეხვი 30.03.10  
6096 ნამოსახლარი შუასაუკუნეები  სოფ. კეხვი 30.03.10  
6097 კეხვის ციხე შუასაუკუნეები  სოფ. კეხვი 30.03.10  
6098 ეკლესია “ქვედა დედაღვთისა” გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. კეხვი 30.03.10  
6099 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია  განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. კეხვი 30.03.10  

6100 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები 
(აღდგენილია 1995 წ.)

სოფ. კეხვი 30.03.10  

6101 ცილინდრული კოშკი XVII‐XVIII ს.ს. სოფ. კეხვი 30.03.10  
6102 კოშკი XVII‐XVIII ს.ს. სოფ. ქურთა 30.03.10  
6103 გორა‐სამოსახლო “ლეკიჯვარი” ადრებრინჯაო‐ადრე 

შუასაუკუნეები
სოფ. ქურთა 30.03.10  

6104 წმ. ესტატეს სახ. ეკლესია VIII ს. სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  
6105 ციხე‐დარბაზი განვითარებული 

შუასაუკუნეები
სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  ეროვნული



6106 “კვირიკეწმინდას” კომპლექსი  განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  

6107 გორა‐სამოსახლო გვიანბრინჯაო _ 
ადრეშუასაუკუნეები

სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  

6108 სამაროვანი გვიანი ბრინჯაო – ანტიკური 
ხანა

სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  

6109 თირის მონასტერი (კომპლექსი) XIII ს., სამრეკლო _ XIV ს. სოფ. მონასტერი 30.03.10  ეროვნული
6110 ზვარეთის წმ. გიორგის სახ. 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  

6111 წმ. ნიკოლოზის სახ. ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქვემო აჩაბეთი 30.03.10  
6112 ციხე‐გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სვერი 30.03.10  
6113 კოშკი (“ხეთაგაანთ კოშკი”) XVII – XVIII ს.ს. სოფ. სვერი 30.03.10  
6114 ეკლესია _ “ზაქარწმინდა” განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. სვერი 30.03.10  

6115 ციხე ("ყაულაანთ ციხე") XVI – XVIII ს.ს. სოფ. ქემერტი 30.03.10  
6116 ცილინდრული კოშკის ნანგრევი XVII – XVIII ს.ს. სოფ. ქემერტი 30.03.10  

6117 ეკლესია (“გერის წმ. გიორგის 
ნიში,” “გერის ძმა”)

განვითარებული შუა 
საუკუნეები,  აღდგენილია 
2002 წელს.

სოფ. ქემერტი 30.03.10  

6118 ცილინდრული კოშკი (“კასრაანთ 
კოშკი”)

XVII‐XVIII ს.ს. სოფ. ქემერტი 30.03.10  

6119 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია IX‐X ს.ს. სოფ. ქემერტი 30.03.10  
6120 “ოთინაანთ ციხე” გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ქემერტი 30.03.10  
6121 ეკლესია _ “შიოს საყდარი” განვითრებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. ქემერტი 30.03.10  

6122 ეკლესია _ “ყველაწმინდა” განვითრებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ძარწემი 30.03.10  

6123 ეკლესია “კვირაცხოველი” შუა საუკუნეები სოფ. ძარწემი 30.03.10  
6124 გორა‐სამოსახლო ბრინჯაოს ხანა სოფ. ძარწემი 30.03.10  
6125 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია X‐XII ს.ს. სოფ. ძარწემი 30.03.10  
6126 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები სოფ. ძარწემი 30.03.10  
6127 ეკლესია “მთავარანგელოზი“ 

(ბეოთი)
გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ძარწემი 30.03.10  

6128 გალავანი (“გალავნები”) გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ძარწემი 30.03.10  
6129 გორა‐სამოსახლო ადრე ბრინჯაო – ადრე 

შუასაუკუნეები
სოფ. ძარწემი 30.03.10  

6130 ეკლესია “ძელიცხოველი” XIII‐XIV ს.ს. სოფ. ხეითი 30.03.10  
6131 ეკლესია “ჯვარპატიოსანი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხეითი 30.03.10  
6132 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია XIX ს‐ის ბოლო სოფ. ხეითი 10.06.10  

6133 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია განვ. შუასაუკუნეები სოფ. ხეითი 30.03.10  
6134 “დოკაანთ კოშკი” XVII‐XVIII ს.ს. სოფ. ხეითი 30.03.10  
6135 ეკლესია “მაცხოვარი” გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხეითი 30.03.10  
6136 ცილინდრული კოშკი XVII‐XVIII ს.ს. სოფ. ხეითი 30.03.10  ეროვნული
6137 ეკლესია “საბაწმინდა” X ს‐ის I ნახ. სოფ. ხეითი 30.03.10  ეროვნული
6138 წისქვილი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. მერეთი 30.03.10  



6139 ეკლესია “აბოწმინდა” განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ზემო აჩაბეთი 30.03.10  

6140 სვერის გორა გვიანი ბრინჯაო სოფ. სვერი 30.03.10  
6141 წმ. გრიგოლის სახ. ეკლესია _ 

"გრიგოლწმინდა"
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. თამარაშენი 30.03.10  

6142 იოანე ნათლისმცემლის 
სახელობის ეკლესია

XIX ს‐ის II ნახევარი ქ. ყვარელი 30.03.10  

6143 ვანის ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს‐ის დასაწყისი  სოფ. ლაშე 30.03.10  
6144 კვირაცხოვლის ეკლესია XVIII საუკუნე   ქ. ყვარელი 30.03.10  
6145 კვირაცხოვლის ეკლესია 1774 წელი   სოფ. ქვემო ჭალა  30.03.10  
6146 თავად სიმონ წერეთლის ყოფილი 

სასახლე
1846 წელი   სოფ. სხვიტორი 30.03.10  

6147 ადმინისტრაციული კორპუსი და 
40‐სმ‐იანი ტელესკოპი

XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი 30.03.10  

6148 "გლაზენაპის კოშკი" XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6149 თამარის ციხე კოშკი დილეგით X საუკუნე დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6150 თამარის ციხე დარბაზი X საუკუნე დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6151 თამარის ციხე ეკლესია X საუკუნე დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6152 მენისკური ტელესკოპი XX საუკუნის შუახანა დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6153 წმინდა გიორგის სახ. ეკლესიის 

სამხრეთ‐დასავლეთით არსებული 
საძვალე

XVI საუკუნე დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა 30.03.10  

6154 წყარო 1901 წელი დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6155 წყლის რეზერვუარი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი 30.03.10  
6156 ალექსანდრე ნეველის სახ. 

ეკლესია და გალავანი
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა 30.03.10  

6157 ალექსანდრე ნეველის სახ. 
ეკლესიის სამრეკლო 

1898 წელი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა  30.03.10  

6158 ჯიხური XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა  30.03.10  
6159 კომპლექსური ძეგლი _ აბანო, 

მაცივარი 
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა  30.03.10  

6160 აბანოს კომპლექსი, წყლის 
გადამყვანი არხი

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა  30.03.10  

6161 აბანოს კომპლექსი, "რემერტის 
პარკი"

XIX საუკუნე დაბა აბასთუმანი 30.03.10  

6162 აბანოს კომპლექსი, მთავარი 
შენობა "

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა 30.03.10  

6163 აბანოს კომპლექსი, საცურაო აუზი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა   30.03.10  

6164 საცხოვრებელი სახლი   XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა   30.03.10  
6165 საცხოვრებელი სახლი   XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა   30.03.10  
6166 წყარო  XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა   30.03.10  
6167 ყოფილი ცხენოსანთა ჯარის 

კომპლექსის თავლა
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა   30.03.10  

6168 ყოფილი ცხენოსანთა ჯარის 
კომპლექსის საცხოვრებელი   
კორპუსი 

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №11 30.03.10  

6169 წყლის რეზერვუარი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა 30.03.10  



6170 ხიდი "რემერტის ჩანჩქერზე" XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა 30.03.10  
6171 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №12 30.03.10  
6172 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №18  30.03.10  
6173 სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 

კომპლექსი
სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი, ფანჩატური

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №21 30.03.10  

6174 სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №21 30.03.10  

6175 სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №21 30.03.10  

6176 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №24  30.03.10  
6177 სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 

კომპლექსი
სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

XIX საუკუნის დასასრული  დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №25 30.03.10  

6178 სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

სანატორიუმ "ვარძია"‐ს 
კომპლექსი

XIX საუკუნის დასასრული  დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №25 30.03.10  

6179 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული  დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №29 30.03.10  
6180 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №33 30.03.10  
6181 სასტუმრო "აბასთუმანი" XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №35 30.03.10  
6182 საცხოვრებელი სახლი მე‐19 საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №43 30.03.10  

6183 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №47 30.03.10  
6184 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №49 30.03.10  
6185 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №51 30.03.10  
6186 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №51ა 30.03.10  
6187 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №55 30.03.10  
6188 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №55 30.03.10  
6189 სახანძრო შენობა XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №7 30.03.10  
6190 ყოფილი ცხენოსანთა ჯარის 

კომპლექსის მთავარი შენობა
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ლ. ასათიანის ქუჩა №9 30.03.10  

6191 ე.წ. “შმიდტის ორგუმბათიანი 
ტელესკოპი”

XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, აღობილის დასახლება 30.03.10  

6192 მდინარე ოცხეს ჯებირი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა  30.03.10  
6193 საფლავის ქვა 1876 წელი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა  30.03.10  
6194 წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის სამხ. 

არსებული მიწისქვეშა    სათავსი 
XIII საუკუნე დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა  30.03.10  

6195 წმინდა გიორგის სახ. ეკლესია XIII საუკუნის შუახანა დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა  30.03.10  
6196 ყოფილი სამხედრო საწყობის 

შენობა 
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა  30.03.10  

6197 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №100 30.03.10  
6198 აფთიაქი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №104 10.06.10  
6199 ეკლესია "სურბ გევორქი" XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №11 10.06.10  
6200 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №15  10.06.10  
6201 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №18 10.06.10  
6202 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №19  10.06.10  
6203 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №21 10.06.10  
6204 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №22 10.06.10  
6205 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №24 10.06.10  
6206 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №26 10.06.10  
6207 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №27 10.06.10  



6208 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №29 10.06.10  
6209 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №33 10.06.10  
6210 სამრეცხაო XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №34 10.06.10  
6211 სამშობიარო  XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №35 10.06.10  
6212 ფანჩატური XX საუკუნის შუახანა დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №36 10.06.10  
6213 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №36 10.06.10  
6214 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №37 10.06.10  
6215 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №39 10.06.10  
6216 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №46 10.06.10  
6217 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №56 10.06.10  
6218 საცხოვრებელი სახლი, გამგეობა XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №58 10.06.10  

6219 პარკი XIX საუკუნე დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №58‐60 10.06.10  
6220 ყოფილი საავეჯო ფაბრიკა XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №6 10.06.10  
6221 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №60 10.06.10  
6222 ბანკი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №62 10.06.10  
6223 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №64 10.06.10  
6224 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №66 10.06.10  
6225 საცხოვრებელი სახლი და 

ბიბლიოთეკა
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №68 10.06.10  

6226 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №7 10.06.10  
6227 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №70 10.06.10  
6228 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №76 10.06.10  
6229 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №78 10.06.10  
6230 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №80 10.06.10  
6231 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №84 10.06.10  
6232 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №84ა 10.06.10  
6233 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №94 10.06.10  
6234 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №98 10.06.10  
6235 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №12 10.06.10  
6236 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №13 10.06.10  
6237 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №14 10.06.10  
6238 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №14 10.06.10  
6239 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №15 10.06.10  
6240 საცხოვრებელი სახლი 1912 წელი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №16 29.07.10  
6241 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №17ა 29.07.10  
6242 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №19 29.07.10  
6243 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №22 29.07.10  
6244 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №23 29.07.10  
6245 რომანოვების სასახლის 

კომპლექსი _ სასახლე  
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №24 29.07.10  

6246 რომანოვების სასახლის 
კომპლექსი _ წყარო

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №24 29.07.10  

6247 რომანოვების სასახლის 
კომპლექსი _ შუა სასახლე 

XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №24ა 29.07.10  

6248 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №25 29.07.10  
6249 ყოფილი რომანოვების  სასახლის 

კომპლექსი _ ქვის სასახლე
XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №24ბ 29.07.10  



6250 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №27 29.07.10  
6251 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №4 29.07.10  
6252 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №42 29.07.10  
6253 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №46 29.07.10  
6254 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №5 29.07.10  
6255 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №50 29.07.10  
6256 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №51 ცვლილება          

მითითებული მისამართი სიიდან ამოღებულ იქნა 
29.07.10  

6257 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №52 29.07.10  
6258 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №6 29.07.10  
6259 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №7 29.07.10  
6260 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №8 29.07.10  
6261 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, ზ. ფალიაშვილის ქუჩა №9 29.07.10  
6262 პარკი XIX საუკუნის დასაწყისი დაბა აბასთუმანი, შოთა რუსთაველის ქუჩა №54‐56 29.07.10  
6263 მამკოდას წმ. გიორგის ეკლესია XVII საუკუნე სოფ. მამკოდა 29.07.10  
6264 უსანეთის წმ. გიორგის ეკლესია 1851 წელი სოფ. მეჯვრისხევი 29.07.10  

6265 ბზიანას კომპლექსი, წმ. გიორგის 
ეკლესია

VII საუკუნე სოფ. ახალსოფელი 29.07.10  

6266 ბზიანას კომპლექსი, 
ღვთისმშობლის ეკლესია

XII საუკუნე სოფ. ახალსოფელი 29.07.10  

6267 ფაფას ღვთისმშობელი~ შუა სს, XX საუკუნე ქ. ბორჯომი, ფაფას უბანი 26.02.10  
6268 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №2 26.02.10  
6269 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №4  26.02.10  
6270 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №34  26.02.10  
6271 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №38 26.02.10  
6272 სანატორიუმი "ფირუზა", I 

კორპუსი
1892 წელი ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №48  26.02.10  

6273 საკურორტო დარბაზი 1896 წელი ქ. ბორჯომი, 9 აპრილის ქ. №50  26.02.10  
6274 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, აკაკის ქ. №17 26.02.10  
6275 სანატორიუმი "ფირუზა", II 

კორპუსი
1895 წელი ქ. ბორჯომი, ნ.  ბარათაშვილის ქ. №3 26.02.10  

6276 "ბორჯომმინწყლები" (ყოფილი 
ბიბლიოთეკა)

1890 წელი ქ. ბორჯომი, ნ.  ბარათაშვილის ქ. №5 26.02.10  

6277 კვების ტექნოლოგიური 
ლაბორატორია

1890 წელი ქ. ბორჯომი, ნ.  ბარათაშვილის ქ. №7 26.02.10  

6278 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, კ. გამსახურდიას ქ. №2 26.02.10  
6279 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბორჯომი, გამსახურდიას ქ.  №14  26.02.10  
6280 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, გოგიას ციხის ქ. №40 26.02.10  
6281 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, მ. გორკის ქ. №3 26.02.10  
6282 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასასრული ქ. ბორჯომი, მ. გორკის ქ. №9 26.02.10  
6283 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბორჯომი, მ. გორკის ჩიხი №1 26.02.10  
6284 სამხედრო სანატორიუმი 1864 წელი ქ. ბორჯომი, კ. გამსახურდიას ქ. №17 26.02.10  
6285 ბორჯომ‐ბაკურიანის სატყეო 

მეურნეობა
XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ბორჯომი, ნ. დუმბაძის ქ. №7  26.02.10  

6286 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული ქ. ბორჯომი, ნ. დუმბაძის ქ. №14 26.02.10  
6287 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, ნ. დუმბაძის ქ. №16 26.02.10  
6288 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, ნ. დუმბაძის ქ. №22 26.02.10  
6289 საცხოვრებელი სახლი XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას ქ. №2  26.02.10  



6290 კანისა და ვენერიულ 
დაავადებათა დისპანსერი (ყოფ. 
პოლიკლინიკა)

1895 წელი ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას ქ. №4 26.02.10  

6291 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას ქ. №11  26.02.10  
6292 საცხოვრებელი სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას ქ. №31  26.02.10  
6293 გაზეთ `ბორჯომის~ რედაქცია XX საუკუნეთა მიჯნა ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას მოედანი №1 26.02.10  
6294 ზ. ფალიაშვილის სახ. სახელმწიფო

მუსიკალური სკოლა
XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. №1 26.02.10  

6295 სასტუმრო "ბორჯომი" XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. №3 26.02.10  
6296 ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმი
1890 წელი ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. №5 26.02.10  

6297 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. №25  26.02.10  
6298 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. №31 26.02.10  
6299 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐თა მიჯნა ქ. ბორჯომი, გრ. რობაქიძის ქ. №2 26.02.10  
6300 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐თა მიჯნა ქ. ბორჯომი, შოთა რუსთაველის ქ. №117  26.02.10  
6301 ბორჯომის საინფორმაციო ცენტრი XIX‐XX სს‐თა მიჯნა ქ. ბორჯომი, შოთა რუსთაველის ქ. №129 26.02.10  

6302 საცხოვრებელი სახლი, ბანკი 
`კონსტანტა~, სამხატვრო გალერეა

XX ს‐ის დასაწყისი ქ. ბორჯომი, შოთა რუსთაველის ქ. №145 26.02.10  

6303 ქ. ბორჯომის №3 საჯარო სკოლა 1897 წელი ქ. ბორჯომი,გიორგი სააკაძის  ქ. №3 29.07.10 მოხსნილი 

6304 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, ი. ჭავჭავაძის ქ. №11  26.02.10  
6305 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, ი. ჭავჭავაძის ქ. №16 26.02.10  
6306 საცხოვრებელი სახლი  XIX საუკუნის II ნახ. ქ. ბორჯომი, ფიროსმანის ქ. №31 26.02.10  
6307 მ. კოსტავას სახელობის ტყე‐პარკი XIX საუკუნის 70‐იანი წლები ქ. ბორჯომი, მ. კოსტავას სახ. ტყე‐პარკი 26.02.10  

6308 სადგერის, პლატოს პარკი 
(ყოფილი ვორონცოვის პარკი)

XIX საუკუნის 40‐50‐იანი 
წლები

ქ. ბორჯომი, სადგერის პარკი 26.02.10  

6309 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბორჯომი, კოსტავას ქ.№17 26.02.10  
6310 ბადაქვილო, ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აჭე 29.07.10  
6311 ღვთისმშობლის ჯვარი, 

კომპლექსი
ღვთისმშობლის ჯვარის დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აჭე 29.07.10  

6311 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

2 საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აჭე 29.07.10  

6311 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აჭე 29.07.10  

6311 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აჭე 29.07.10  

6312 წისქვილი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6313 იახსარის ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6313 იახსარის ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე, ე.წ. "თამარის კოშკი" გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6313 იახსარის ჯვარი, კომპლექსი ორი სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  



6313 იახსარის ჯვარი, კომპლექსი გაურკვეველი დანიშნულების 
მოზრდილი ნაგებობის ნაშთი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6314 კარატის ჯვარი, თამარის კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6315 კარატის ჯვარი, კომპლექსი (დარბაზი, საქვაბე, საზარე კოშკი, 
3 სასანთლე კოშკი)

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6315 კარატის ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6315 კარატის ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6315 კარატის ჯვარი, კომპლექსი 3 სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6315 კარატის ჯვარი, კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6316 ჭალაისოფელი, ციხე‐სახლი 
(ქვითკირი)

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6317 ჭალაისოფელი, ციხე‐სახლი, 
სალოცავი ციხისჯვარი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6318 შუბნურის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6318 შუბნურის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6318 შუბნურის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6318 შუბნურის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

ორი ერთმანეთზე მიდგმული 
კოშკი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6318 შუბნურის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

ყორეთი შემოსაზღვრული 
მოზრდილი კოშკის ნანგრევი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭალაისოფელი 29.07.10  

6319 ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაქვჩილო 29.07.10  
6319 ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაქვჩილო 29.07.10  
6319 ჯვარი, კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაქვჩილო 29.07.10  
6319 ჯვარი, კომპლექსი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაქვჩილო 29.07.10  
6320 ბაქვჩილო, ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაქვჩილო 29.07.10  
6321 ბაქვჩილოს ჭალის სამაროვანი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარ ბაქვჩილოს 

ჭალა
29.07.10  

6322 კამურთას ნამოსახლარი და 
სამაროვანი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. კარწაულთა, 
კოორდინატები: 0495350 /4703168   

29.07.10  

6323 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი   გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6323 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

სალოცავი კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6324 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  



6324 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6324 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6324 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6325 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6325 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6325 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აკუშო 29.07.10  

6326 ჯვარი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. კიმხი 29.07.10  
6327 კარატის ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქობულო 29.07.10  

6327 კარატის ჯვარი, კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქობულო 29.07.10  

6328 დათვისის ჭალა, წისქვილი XIX‐XX საუკუნე ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი 29.07.10  
6329 დათვისის ჭალა, წისქვილი XIX‐XX საუკუნე ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი 29.07.10  
6330 დათვისის ჭალა, წისქვილი XIX‐XX საუკუნე ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი 29.07.10  
6331 ადგილის დედა გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი 29.07.10  
6332 ადგილისდედა 

ღვთისმშობელი პირქუშის 
"საბრძანისითურთ" 

კომპლექსი

პირქუშის საბრძანისი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6332 ადგილისდედა 
ღვთისმშობელი პირქუშის 

`საბრძანისითურთ~კომპლექ
სი

მეორე კოშკი‐"ადგილისდედა 
ღვთისმშობელი"

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6332 ადგილისდედა 
ღვთისმშობელი პირქუშის 

`საბრძანისითურთ~კომპლექ
სი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6333 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ორსართულიანი სახელოსნო გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6333 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6333 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

დროშის საბრძანისი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6333 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

მოზრდილი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6333 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

მიწაში ჩასმული ხუთი სამანი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გველეთი 29.07.10  

6334 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. მოწმაო 29.07.10  



6334 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. მოწმაო 29.07.10  

6335 ნაციხარი ადრე შუასაუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. მოწმაო, 
კოორდინატები: 0494220 /4697917 

29.07.10  

6336 პირქუშის ნიში, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. მოწმაო  29.07.10  

6336 პირქუშის ნიში, კომპლექსი სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. მოწმაო  29.07.10  

6337 შურისციხის სამაროვანი  განვითარებული 
შუასაუკუნეები, XII‐XIII სს 

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბარისახო, 
კოორდინატები: ჩრდ.‐აღმ. საზღვრის 0494272 / 
4702410, ჩრდ.‐დას. საზღვრის  0494211 / 4702424,  
სამხრ.‐აღმ. საზღვრის 0494307 / 4702302   

29.07.10  

6338 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6338 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6338 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6338 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

კვადრატული გეგმის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6339 `დევების ნასოფლარი~ გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  
6340 მთავარანგელოზის ჯვარი, 

ღვთისმშობლის ხატი, 
კომპლექსი

ხატი გვიანი შუა საუკუნეები 
ღვთისმშობლის

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბუჩუკურთა 29.07.10  

6340 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
ღვთისმშობლის ხატი, 

კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები 
ღვთისმშობლის

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბუჩუკურთა 29.07.10  

6340 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
ღვთისმშობლის ხატი, 

კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები 
ღვთისმშობლის

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბუჩუკურთა 29.07.10  

6340 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
ღვთისმშობლის ხატი, 

კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები 
ღვთისმშობლის

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბუჩუკურთა 29.07.10  

6341 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6341 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6341 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6341 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

შენობის ნაშთი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჩირდილი 29.07.10  

6342 ფუძის ანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანახო  29.07.10  

6342 ფუძის ანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანახო  29.07.10  

6342 ფუძის ანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანახო  29.07.10  

6342 ფუძის ანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანახო  29.07.10  



6343 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ღული 29.07.10  

6343 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ღული 29.07.10  

6343 კოპალას ჯვარი, კომპლექსი დროშათ საბრძანისი კოშკი‐
ადგილის დედა

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ღული 29.07.10  

6344 ღულის სამაროვანი ადრეული შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ღული, 
კოორდინატები: 0495272 / 4707934

29.07.10  

6345 სახმთო გუდანის ჯვარი, 
ბერი ბაადური, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი 
(ზენუბანი)

29.07.10  

6345 სახმთო გუდანის ჯვარი, 
ბერი ბაადური, კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი 
(ზენუბანი)

29.07.10  

6345 სახმთო გუდანის ჯვარი, 
ბერი ბაადური, კომპლექსი

ბეღლის კარი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი 
(ზენუბანი)

29.07.10  

6346 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი, 
ქვენუბანი

29.07.10  

6346 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი, 
ქვენუბანი

29.07.10  

6346 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი, 
ქვენუბანი

29.07.10  

6346 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

პატარა კოშკები გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. გუდანი, 
ქვენუბანი

29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

საწოლა ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

კვადრატული გეგმის კოშკი ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

ზედა საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი‐"ქალების სანათლავი" გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6347 ხელსამძივარის ჯვარი, 
კომპლექსი

ორი ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ჭორმეშავი 29.07.10  

6348 ლიშნის ბორცვის სალოცავი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭორმეშავი 29.07.10  
6349 ხმელი გორის წმინდა 

გიორგის ჯვარი, კომპლექსი
საწოლა‐საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭორმეშავი 29.07.10  



6349 ხმელი გორის წმინდა 
გიორგის ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭორმეშავი 29.07.10  

6349 ხმელი გორის წმინდა 
გიორგის ჯვარი, კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭორმეშავი 29.07.10  

6349 ხმელი გორის წმინდა 
გიორგის ჯვარი, კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭორმეშავი 29.07.10  

6350 გიორგი ბოსლოვნის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6350 გიორგი ბოსლოვნის ჯვარი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6350 გიორგი ბოსლოვნის ჯვარი, 
კომპლექსი

ძველი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6350 გიორგი ბოსლოვნის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6350 გიორგი ბოსლოვნის ჯვარი, 
კომპლექსი

დანგრეული კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

"ქალების სანათლავი" კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

სამი სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6351 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი‐"მწევრის საფლავი" გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  

6352 ციხე‐კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბისო  29.07.10  
6353 ფერაულთ ციხე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ხახმატი 29.07.10  
6354 ციხე‐სახლები (ქვითკირები), 

კომპლექსი (ოთხი ქვითკირი)
გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბისო 29.07.10  

6355 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი  29.07.10  

6355 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი  29.07.10  

6355 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. დათვისი  29.07.10  

6356 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ზენა ბარისახო 29.07.10  

6356 ღვთისმშობლის ჯვარი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ზენა ბარისახო 29.07.10  

6357 საქვაბე  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქვენა ბარისახო 29.07.10  



6358 კვირაე თელის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქვენა ბარისახო 29.07.10  

6358 კვირაე თელის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქვენა ბარისახო 29.07.10  

6358 კვირაე თელის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქვენა ბარისახო 29.07.10  

6358 კვირაე თელის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

"კვრივი" გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ქვენა ბარისახო 29.07.10  

6359 კოშკი (ქვიტკირი) XX ს‐ის დასაწყისი ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბარისახო, ზედა 
უბანი

29.07.10  

6360 სახმთო ჯვარი, კომპლექსი ხატის დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აყნელი 29.07.10  

6360 სახმთო ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. აყნელი 29.07.10  

6361 ეკლესია  XIX საუკუნე ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  
6362 ციხე‐სახლი (ქვიტკირი), 

თინიბექაურთ კოშკი
გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  

6363 სასანთლე კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  
6364 პირქუშის ჯვარი კომპლექსი დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  

6364 პირქუშის ჯვარი კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  

6364 პირქუშის ჯვარი კომპლექსი სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  

6364 პირქუშის ჯვარი კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბაცალიგო 29.07.10  

6365 სანების ჯვარი, კომპლექსი ხატის დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. წინხადუ 29.07.10  

6365 სანების ჯვარი, კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. წინხადუ 29.07.10  

6365 სანების ჯვარი, კომპლექსი მეორე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. წინხადუ 29.07.10  

6365 სანების ჯვარი, კომპლექსი შენობის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. წინხადუ 29.07.10  

6366 სახმთო ჯვარი, კომპლექსი სალოცავი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფ. ზეისტეჩო  29.07.10  

6366 სახმთო ჯვარი, კომპლექსი ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფ. ზეისტეჩო  29.07.10  

6367 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფ. ზეისტეჩო 29.07.10  
6368 სანების ჯვარი, კომპლექსი საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  

6368 სანების ჯვარი, კომპლექსი სახელოსნო‐საკოდე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  

6368 სანების ჯვარი, კომპლექსი ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  



6368 სანების ჯვარი, კომპლექსი მცირე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  

6368 სანების ჯვარი, კომპლექსი მოზრდილი კოშკი (კვრივი) გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  

6369 კოშკი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. უკანხადუ 29.07.10  
6370 კვირიას ჯვარი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ატაბე 29.07.10  
6371 სასიგნალო კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ადგილი სანე 29.07.10  
6372 წმინდა გიორგის ჯვარი, 

კომპლექსი
დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბლო  29.07.10  

6372 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბლო  29.07.10  

6373 მთავარანგელოზის ჯვარი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ბლო 29.07.10  
6374 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ნასოფლარი ხორნაულთა 29.07.10  
6375 ციხე‐სახლი (ქვიტკირი) გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა 29.07.10  
6376 მთავარანგელოზის ჯვარი, 

კომპლექსი
საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი 

ხორნაულთა
29.07.10  

6376 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი 
ხორნაულთა

29.07.10  

6376 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი 
ხორნაულთა

29.07.10  

6377 დიდგორის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

ხატის დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6377 დიდგორის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6377 დიდგორის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6377 დიდგორის წმინდა გიორგის 
ჯვარი, კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6378 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6378 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6378 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ორი სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6378 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6378 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საბრძოლო კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. როშკა  29.07.10  

6379 ეკლესია XIX საუკუნე ბარისახოს თემთა საკრებული. სოფ. როშკა 29.07.10  
6380 ჯვარნი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ქმოსტი 29.07.10  

6381 ადგილი საკვირაო, სასანთლე 
კოშკი

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ორბეულთა, 
კოორდინატები: 0496304 /4712937   

29.07.10  

6382 პეტრე მოციქულის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ხიტალე  29.07.10  



6382 პეტრე მოციქულის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ხიტალე  29.07.10  

6382 პეტრე მოციქულის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ხიტალე  29.07.10  

6383 ადგილისდედა ღვთისმშობლის 
ჯვარი

გვიანი შუა საუკუნეები, 
ბრინჯაოს ხანა

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ღელისვაკე, 
კოორდინატები: 0494399 /4707915   

29.07.10  

6384 ოხერხევის ჯვარნი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ოხერხევი  29.07.10  

6384 ოხერხევის ჯვარნი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ოხერხევი  29.07.10  

6384 ოხერხევის ჯვარნი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ოხერხევი  29.07.10  

6384 ოხერხევის ჯვარნი, 
კომპლექსი

კედლის ფრაგმენტი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი ოხერხევი  29.07.10  

6385 ქორია თეთრაულის კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ჭიმღა 29.07.10  
6386 ხარათ ციხე (ცისკარაულების 

კოშკი)
გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი 29.07.10  

6387 ჯაჭველი გიორგი 
ხმელისგორისა (წმ. გიორგის 

ჯვარი), კომპლექსი

დარბაზი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6387 ჯაჭველი გიორგი 
ხმელისგორისა (წმ. გიორგის 

ჯვარი), კომპლექსი

საქვაბე შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6387 ჯაჭველი გიორგი 
ხმელისგორისა (წმ. გიორგის 

ჯვარი), კომპლექსი

კოშკები შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6388 ბათაკათ ციხე‐სახლი (ქვიტკირი) აგებულია XIXს‐XX ს‐ის 
დასაწყისში

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6389 მთავარანგელოზის 
სახელობის სათემო ჯვარი, 

კომპლექსი

ციხე‐სახლი შუა საუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6389 მთავარანგელოზის 
სახელობის სათემო ჯვარი, 

კომპლექსი

საქვაბე შუა საუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6389 მთავარანგელოზის 
სახელობის სათემო ჯვარი, 

კომპლექსი

საქვევრე შუა საუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6389 მთავარანგელოზის 
სახელობის სათემო ჯვარი, 

კომპლექსი

სასანთლე შუა საუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6389 მთავარანგელოზის 
სახელობის სათემო ჯვარი, 

კომპლექსი

საზარე კოშკები შუა საუკუნეები  ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  

6390 წმინდა გიორგის ეკლესია  XIX ს. ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ახიელი  29.07.10  



6391 სამება კარის მეზობელი, 
კომპლექსი

დარბაზი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი კალოთანა 29.07.10  

6391 სამება კარის მეზობელი, 
კომპლექსი

საკოდე შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი კალოთანა 29.07.10  

6391 სამება კარის მეზობელი, 
კომპლექსი

სალუდე შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი კალოთანა 29.07.10  

6392 ნაეკლესიარი  VIII‐X სს. ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი 
ორბეულთა

29.07.10  

6393 ღკენისჯვარი, ზენახატი, დარბაზი   შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6394 ღკენისჯვარი, ზენახატი, საქვაბე შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6395 იაღსარი სვეტად ჩამოსული, 
კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6395 იაღსარი სვეტად ჩამოსული, 
კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6395 იაღსარი სვეტად ჩამოსული, 
კომპლექსი

დროშათ საბრძანი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6395 იაღსარი სვეტად ჩამოსული, 
კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6396 ლაღი იაღსარი, კომპლექსი (ბეღელი, საზარე კოშკი,  
გალავანი)

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6396 ლაღი იაღსარი, კომპლექსი ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6396 ლაღი იაღსარი, კომპლექსი საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6396 ლაღი იაღსარი, კომპლექსი გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6397 საბეკური (ხოგაის მინდის 
ნასახლარი)

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6398 გაგათ (წიკლაურების) ციხე‐სახლი 
(ქვიტკირი)

გვიანი შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. ამღა  29.07.10  

6399 ნასოფლარი კვირიწმინდა შუა საუკუნეები ბარისახოს თემთა საკრებულო, ნასოფლარი 
კვირაწმინდა

29.07.10  

6400 სამძივანაის გორის ნამოსახლარი  ძვ. წ. III ათასწლეულის I 
ნახევარი

ბარისახოს თემთა საკრებულო, სოფ. შატილი, 
კოორდინატები: ზედა საზღვარი  0512503 / 4722846; 
ქვედა მდინარის ნაპირთან 0512539 / 4722662    

29.07.10  

6401 თავადი გორის ანგელოზი ძვ. წ. III ათასწლეულის I 
ნახევარი

გვიანი შუა საუკუნეები, ბრინჯაოს ხანა 29.07.10  

6402 ღვთისმშობლის ჯვარი 
(ზედა), კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  

6402 ღვთისმშობლის ჯვარი 
(ზედა), კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  

6402 ღვთისმშობლის ჯვარი 
(ზედა), კომპლექსი

სამეურნეო ნაგებობა გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  

6402 ღვთისმშობლის ჯვარი 
(ზედა), კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  

6402 ღვთისმშობლის ჯვარი 
(ზედა), კომპლექსი

ორი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  



6403 ღვთისმშობლის ხატი, 
“ზღურბლის ანგელოზი” (ქვედა)

გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 29.07.10  

6404 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი  29.07.10  

6404 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი  15.11.10  

6404 მთავარანგელოზის ჯვარი, 
კომპლექსი

ორი კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი  15.11.10  

6405 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი  15.11.10  

6405 წმინდა გიორგის ჯვარი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი   გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი  15.11.10  

6406 აკლდამები  გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  
6407 ღვთისმშობლის ჯვარი, 

კომპლექსი (სამი კოშკი)
გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  

6408 სამაროვანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  
6409 აკლდამები შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  
6410 ნასოფლარი, კოშკი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  
6411 ეკლესია მარიამწმინდა  IX‐X საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ანატორი 15.11.10  
6412 ქაჩუს ციხე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 15.11.10  
6413 მთავარანგელოზის ჯვარი, ზედა 

კოშკი
გვიანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, სოფ. ხონე 15.11.10  

6414 მთავარანგელოზის ჯვარი, ქვედა 
კოშკი

გვიანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, სოფ. ხონე 15.11.10  

6415 აკლდამები (ქვედა ფერდზე) შუა საუკუნეები  შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6416 კოშკიანი ციხე‐სახლი გვიან შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6417 ჯვარნი გვიან შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6418 აკლდამები (შუა ფერდზე) შუა საუკუნეები  შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6419 ციხე‐სოფელი  შუა საუკუნეები  შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6420 თორღვაის კოშკი  გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6421 თორღვაის ციხე ‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6422 ჩოლოყანთ კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6423 ბორჩაშვილების ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6424 ბროლისკალოს ჯვარი (გიორგი 

ბროლისგორისა)
გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  

6425 აკლდამები შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო 15.11.10  
6426 ადრებრინჯაოს ხანის სამაროვანი  ძვ. წ. III ათასწლეულის I 

ნახევარი
შატილის საკრებულო, სოფ. მუცო, კოორდინატები: 
0517221 / 4717073

15.11.10  

6427 წმინდა გიორგის ჯვარი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ანდაქი 15.11.10  
6428 ჯვარი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არჭილო  15.11.10  
6429 სოფელი არდოტი, 

კომპლექსი
თავადი მთავარანგელოზი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

დარბაზის ყარაული შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

ბეღელი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  



6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

საქვაბე‐საკოდე შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

დარბაზი  შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

კოშკი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6429 სოფელი არდოტი, 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობები შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6430 ეკლესია  XIX ს. შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  
6431 გიორგი სომხოზგორისა, 

ღთიშობელი, “ღთის 
საყვარელი”, კომპლექსი

(დარბაზი, კოშკი, ორი მცირე ნიში, 
აკლდამები)

გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6431 გიორგი სომხოზგორისა, 
ღთიშობელი, “ღთის 

საყვარელი”, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6431 გიორგი სომხოზგორისა, 
ღთიშობელი, “ღთის 

საყვარელი”, კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6431 გიორგი სომხოზგორისა, 
ღთიშობელი, “ღთის 

საყვარელი”, კომპლექსი

ორი მცირე ნიში გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6431 გიორგი სომხოზგორისა, 
ღთიშობელი, “ღთის 

საყვარელი”, კომპლექსი

აკლდამები გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი 15.11.10  

6432 დანიუხეს ნამოსახლარი გვიანბრინჯაოს ხანა შატილის საკრებულო, სოფ. არდოტი, კოორდინატები: 
0515811 / 4713455

15.11.10  

6433 კვინტილა ვაკის ანგელოზი, 
კომპლექსი

საზარე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ხახაბო 15.11.10  

6433 კვინტილა ვაკის ანგელოზი, 
კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ხახაბო 15.11.10  

6434 ხახაბო, სოფელი _ ქვედა, შუა და 
ზედა უბანი

შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ხახაბო 15.11.10  

6435 თავადი ბეღლის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

ბეღელი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, სოფ. ხახაბოს შუა უბნის თავზე 15.11.10  

6435 თავადი ბეღლის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, სოფ. ხახაბოს შუა უბნის თავზე 15.11.10  

6435 თავადი ბეღლის ანგელოზის 
ჯვარი, კომპლექსი

საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის  საკრებულო, სოფ. ხახაბოს შუა უბნის თავზე 15.11.10  

6436 ციხე‐კოშკი  შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ლებაისკარი 15.11.10  
6437 ღვთისმშობლის სახელობის 

ეკლესია
XIX ს. შატილის საკრებულო, სოფ. ლებაისკარი 15.11.10  

6438 აბულეთაურთ ციხე‐კოშკი, 
კომპლექსი

ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6438 აბულეთაურთ ციხე‐კოშკი, 
კომპლექსი

ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  



6438 აბულეთაურთ ციხე‐კოშკი, 
კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6439 ავთანდილაანთ 
(ათანდილაანთ) ციხე, 

კომპლექსი

ორი ციხე‐სახლი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6439 ავთანდილაანთ 
(ათანდილაანთ) ციხე, 

კომპლექსი

გალავანი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6440 ნასოფლარი კისტანი, 
კომპლექსი (I და II უბანი), 

ჯვარი, კომპლექსი

სალუდე შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6440 ნასოფლარი კისტანი, 
კომპლექსი (I და II უბანი), 

ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი კისტანი 15.11.10  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

(საჯარე, საქვაბე, 2 კოშკი, 
დარბაზი, 2 საზარე კოშკი)

გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

15.11.10  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

საჯარე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

15.11.10  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

საქვაბე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

15.11.10  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

2 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

01.03.11 0202170  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

დარბაზი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

01.03.11 0202284  

6441 ნახარელა ღვთისმშობლის 
ჯვარი, კომპლექსი

2 საზარე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი

01.03.11 0202324  

6442 ჯვარისკარის სამაროვანი 
(ქაცუაურთ სასაფლაო)

განვითარებული შუა 
საუკუნეები – XII‐XIV სს

შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი, კოორდინატები: 0507034 / 4712072  

01.03.11 0201340  

6443 ციხე‐სახლი გვიან შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ჭეჭყეთი 01.03.11 0103346  
6444 კოშკი გვიან შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, ნასოფლარი ჭეჭყეთი 01.03.11 0101333  
6445 თამარისძეთ ქვიტკირი (ციხე‐

სახლი)
გვიან შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ლებაისკარი 01.03.11 0103003  

6446 შატილი, ციხე‐სოფელი შატილი, ციხე‐სოფელი 
(კომპლექსი)

შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 01.03.11 0101352  

6447 ციხე‐სახლი "ქვიტკირი" გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 01.03.11 0101117  
6448 ციხე‐სახლი "ქვიტკირი" გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. შატილი 01.03.11 0101130  
6449 სანების ჯვარი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გურო 01.03.11 0101142  
6450 განაპირა კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გურო 01.03.11 0101180  
6451 შუა კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გურო 01.03.11 0101152  
6452 აღმოსავლეთის კოშკი XVII_XVIII სს. შატილის საკრებულო, სოფ. გურო 01.03.11 0101167  
6453 ციხეთგორი, სამაროვანი ძვ. წ. III ათასწლეულის I 

ნახევარი
შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
კოორდინატები: 0510029 / 4719590

01.03.11 0101167  



6454 ციხეთგორის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ციხეთგორი

01.03.11 0101289  

6454 ციხეთგორის ჯვარი, 
კომპლექსი

ნაგებობა გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ციხეთგორი

01.03.11 0101400  

6454 ციხეთგორის ჯვარი, 
კომპლექსი

სასანთლე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ციხეთგორი

01.03.11 0101297  

6454 ციხეთგორის ჯვარი, 
კომპლექსი

კოშკის ნანგრევი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ციხეთგორი

01.03.11 0101297  

6454 ციხეთგორის ჯვარი, 
კომპლექსი

სადროშე კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ციხეთგორი

01.03.11 0101297  

6455 აკლდამები, კომპლექსი (სამი 
აკლდამა)

გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ნასოფლარი ქავი

01.03.11 0101297  

6456 საგინას ციხე გვიანი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. გიორგიწმინდა, 
ნასოფლარი ქავი

01.03.11 0101328  

6457 ნახარელა ღვთისმშობლის ჯვარი, 
საზარე კოშკი (ცალკე მდგომი)

შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. კისტანი, ნასოფლარი 
ჯვარისკარი 

01.03.11 0101341  

6458 ჯვარი "ხვაფა", კომპლექსი დარბაზი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ლებაისკარი 01.03.11 0101314  

6458 ჯვარი `ხვაფა~, კომპლექსი კოშკი შუა საუკუნეები შატილის საკრებულო, სოფ. ლებაისკარი 01.03.11 0101327  

6459 ფოთის ცენტრალური პარკი 1900‐იანი წწ. ქ. ფოთი, შ. რუსთაველის რკალი   01.03.11 0202115  
6460 “ ნამარნუ” _ ნამოსახლარი ბორცვი ძვ.წ. II ათასწლეულის შუა 

ხანები _ ახ.წ. V‐საუკუნე
სოფ. კეთილარი “ანჯერის მასივი” 01.03.11 0101390  

6461 ბედიანის დედათა 
მონასტრის კომპლექსი

ფერისცვალების სახ. ეკლესია XVს. სოფ. ბედიანი   01.03.11 0101356  

6461 ბედიანის დედათა 
მონასტრის კომპლექსი

სატრაპეზო  XVს. სოფ. ბედიანი   01.03.11 0202138  

6462 ნასოფლარი ძველი ფანშეტი შუასაუკუნეები სოფ. ფანშეტი 29.07.10  
6463 კოშკები გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ზემო ოქროყანა 29.07.10  
6464 ზაქაგორის ნასოფლარი განვითარებული და გვიანი 

შუასაუკუნეები
სოფ. ზაქაგორი 29.07.10  

6465 კოშკი XVI საუკუნე სოფ. ხურთისი 29.07.10  
6466 ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ხურთისი 29.07.10  
6467 კოშკი XVII‐XVIII საუკუნეები სოფ. კეტრისი 29.07.10  
6468 მამაწმინდის ეკლესიის კომპლექსი IX‐Xსს. სოფ. ტყარშეტი  29.07.10  

6469 კვირიას ეკლესია განვითარებული 
შუასაუკუნეები

სოფ. ტყარშეტი 29.07.10  

6470 წმ. გიორგის  სახ. ეკლესია IX‐X სს. სოფ. ტყარშეტი 29.07.10  
6471 ეკლესია IX‐X სს. სოფ. სიონი 29.07.10  
6472 კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. სიონი 29.07.10  
6473 ეკლესია   გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. შევარდენი 29.07.10  
6474 ციხე‐სახლი XVII საუკუნე სოფ. ქვემო ოქროყანა 29.07.10  
6475 ეკლესია XVIII‐XIX სს–თა მიჯნა სოფ. ნოგყაუ 29.07.10  
6476 კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გველეთი 29.07.10  
6477 სუჯაშვილების სახლი XIX საუკუნე სოფ. გერგეტი 29.07.10  
6478 ეკლესია IX‐X სს სოფ. გარბანი 29.07.10  
6479 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გაიბოტენი 29.07.10  



6480 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გაიბოტენი 29.07.10  
6481 კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გაიბოტენი 29.07.10  
6482 ეკლესია IX‐X სს სოფ. ფხელშე 29.07.10  
6483 სამქანაშვილების კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ფანშეტი 29.07.10  
6484 აკლდამები გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ცდო   29.07.10  
6485 კვირეღვთისმშვილის ხატი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ცდო   29.07.10  
6486 კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. აჩხოტი 29.07.10  
6487 კოშკები გვიანი შუასაუკუნეები, XVII ს‐

ის მეორე ნახევარი, XVIII 
საუკუნე

სოფ. აბანო 29.07.10  

6488 წმინდა მარიამის ეკლესია ეკლესია X‐XI სს სოფ. მნა 29.07.10  

6488 წმინდა მარიამის ეკლესია ზურგიანი კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. მნა 29.07.10  

6489 ღუდუშაურების ციხე XVI‐XVII სს. სოფ. სნო  29.07.10  ეროვნული
6490 ციხე გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ზემო ფხელშე 29.07.10  
6491 სემღისაის ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  
6492 ქუბთ ციხე   გვიანი შუასაუკუნეები დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  
6493 გიორგიწმინდის კომპლექსი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. კობი 29.07.10  
6494 ითონიშვილების ციხე‐სახლი XVIII საუკუნე სოფ. ყანობი 29.07.10  
6495 ციხე ადრეული, განვითარებული 

და გვიანი შუასაუკუნეები 
სოფ. გველეთი 29.07.10  

6496 ავსაჯანაანთ ციხე   გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გორისციხე 29.07.10  
6497 ზურგიანი კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. გერგეტი 29.07.10  
6498 სამების ეკლესია და სამრეკლო XIV ს‐ის 30‐იანი წლები სოფ. გერგეტი 29.07.10  
6499 წმინდა გიორგის სახელობის 

ეკლესია
IX‐X სს. სოფ. გერგეტი 29.07.10  

6500 ჩონიაშვილების კოშკი გვიანი შუასაუკუნეები სოფ. ფანშეტი 29.07.10  
6501 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეები დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  
6502 დარიალის ციხე ანტიკური ხანიდან გვიანი 

შუასაუკუნეების ჩათვლით
დაბა სტეფანწმინდის ჩრდილოეთით 10 კმ‐ის 
დაშორებით

29.07.10  

6503 ცოდვილთ ქოხები‐
გამოქვაბულები

შუასაუკუნეები სოფ. ფანშეტი 29.07.10  

6504 ეკლესია IX‐X სს სოფ. ახალციხე 29.07.10  
6505 ჩოფიკაშვილების  კოშკი XVIIს‐ის მეორე ნახევარი დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  
6506 ჩოფიკაშვილების  კოშკი XVIIს‐ის მეორე ნახევარი დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  
6507 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის 

კომპლექსი
1800‐1814 წწ. დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  

6508 ალ. ყაზბეგის სახლ‐მუზეუმი XIX საუკუნე დაბა სტეფანწმინდა 29.07.10  ეროვნული
6509 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია   XVII‐XVIII საუკუნეები სოფ. ნოსტე 29.07.10  

6510 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

X‐XI საუკუნეები სოფ. ოლოზი 29.07.10  

6511 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

შუა საუკუნეები სოფ. ერთაწმინდას სასაფლაოზე 29.07.10  



6512 ყველაანთუბნის წმ. გიორგის 
სახელობის ეკლესია

IX‐X საუკუნეები სოფ. ყველაანთუბანი 29.07.10  

6513 ყველაანთუბნის ღვთისმშობელი   ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. ბოშური, ყველაანთუბანი 29.07.10  

6514 წეროს ეკლესიის კომპლექსი, 
ღვთისმშობლის ტაძარი  

XI ს‐ის დასაწყისი   სოფ. წეროს ხევი 29.07.10  

6515 დიდგორის ველის 
ღვთისმშობლის ეკლესია

XI‐XII ს.ს. სოფ. დიდგორი 29.07.10  

6516 ზედა შავრას იოანე 
ნათლისმცემლის ეკლესია

XI ს‐ის დასაწყისი სოფ. ზედა შავრა, “დაბლა დვალების” უბანი 29.07.10  

6517 გამოღმა ჭაჭკარის წმ. მარინეს 
ეკლესია

IX ს‐ის მეორე ნახ. ასპინძიდან ვარძიამდე ორი‐სამი კილომეტრის 
დაშორებით

29.07.10  

6518 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია, 
“ყავრისხევის წმინდა გიორგი”          

IX საუკუნე   სოფ. ყველაანთუბანი 29.07.10  

6519 მეჯვრისხევის კვირაცხოვლის 
ეკლესია 

გვიანი შუა საუკუნეები   სოფ. დიდი მეჯვრისხევი  29.07.10  

6520 აფთიაქი XIX ს. ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №130 01.03.11  
6521 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №276 01.03.11  
6522 საზოგადოებრ.დანიშნულების 

შენობა (ყოფ. ~ეფენდიევის 
აგარაკი~)

XIX ს. ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №568 01.03.11  

6523 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №706 01.03.11  
6524 ჩიქუნეთის ( ბესლეთის ) ხიდი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ერგე 01.03.11  
6525 ბაგინეთი (არმაზციხე) ძვ.წ.IV‐ახ.წ.VIIIს. ქ. მცხეთის რკ. სადგურის სამხ.‐აღმ., 2 კმ‐ზე 01.03.11  ეროვნული
6526 სხალტბის ღვთისმშობლის 

სახელობის ტაძარი
გვიანი შუა საუკუნეები   სოფელი სხალტბა 01.03.11  

6527 ცხეთის წმინდა გიორგის ეკლესია 1728 წელი სოფელი წილამიერი 27.05.11  

6528 დეხვირის ციხეთა კომპლექსი ადრეფეოდალური ხანა (VI_X 
სს.)

სოფელი დეხვირი 27.05.11  

6529 დვაბზუს “უსახელო” ბაზილიკა გვიანი შუა სს სოფელი დვაბზუ 27.05.11  

6530 კურსების მთავარანგელოზის სახ. 
ეკლესია

XIX ს. სოფელი კურსები 27.05.11  

6531 გელათის ნაეკლესიარი XVII ს. სოფელი გელათი 27.05.11  
6532 ნავარძეთის წმიდა გიორგი შუა სს.   სოფელი ნავარძეთი 27.05.11  
6533 გულგულას კვირაცხოვლის 

ეკლესია
XVII საუკუნე სოფელი გულგულა 27.05.11  

6534 იოანე ღვთისმეტყველის 
სახელობის ეკლესია

XIV‐XVIსს, XVII‐XIIIსს. სოფ. ძირკოკი 27.05.11  

6535 ძელიცხოველი XIX საუკუნე სოფელი შუა სხვავა 27.05.11  
6536 ყოფილი სასამართლოს შენობა XIX საუკუნე ქ. დუშეთი, ჭავჭავაძის ქ.№29 27.05.11  
6537 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია   XI ს‐ის I ნახევარი, XVს. ქ. ასპინძა 27.05.11  

6538 სოფ. ჭაშლეთის მაცხოვრის 
ეკლესია

XI ს.; გადაკეთებული XIV‐XV 
სს.

სოფ. ჭაშლეთი 27.05.11  

6539 ბიჭი ილდანის კოშკი  შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 27.05.11  



6540 დავით ჯაჯვანის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 27.05.11  
6541 დავით თევზაძის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 27.05.11  
6542 დავით ზურაბიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 27.05.11  
6543 ევგენი უდესიანის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 03.11.11  
6544 გოჩა გულედანის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 03.11.11  
6545 გოგია მაღედანის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 03.11.11  
6546 გუბაზ პირველის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. იფარი 03.11.11  
6547 გურამ ფილფანის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები   სოფ. ეცერი 03.11.11  
6548 ისლამ გვიდანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6549 ჯიმშერ გვიდანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6550 ჯოყოლა იოსელიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6551 კამო მარგიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6552 ლევან ჯაჯვანის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. ლენჯერი 03.11.11  
6553 მარლენ ჟორჟოლიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6554 მურთაზ პირველის კოშკი შუა საუკუნეები   სოფ. იფარი 03.11.11  
6555 შაქრო იოსელიანის კოშკი  შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6556 სოზარ გვიდანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6557 თეიმურაზ მიტიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6558 თეიმურაზ ნიჟარაძის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები   სოფ. უშგული 03.11.11  
6559 ვალერი მარგიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6560 ვასიკო იოსელიანის კოშკი შუა საუკუნეები   მულახის თემი, სოფ. ლახირი 03.11.11  
6561 ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

სახ. სამონასტრო კომპლექსი 
(სამეკლესიანი ბაზილიკა, 
გუმბათიანი ტაძარი _ ე.წ. 
ვაჩნაძიანის ყველაწმინდა, 
სამრეკლო, სატრაპეზოს 
ნანგრევები, გალავნის ნანგრევები 
კარიბჭით, სამეურნეო 
დანიშნულების სათავსების 
ფრაგმენტები) 

VIს, IXს., გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. კალაურიდან 6კმ, ტყეში 03.11.11  

6562 ათონელის ქუჩა რაბათის უბანი, ათონელის ქუჩა სრული ნუმერაციით 03.11.11  ეროვნული

6563 გოგებაშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, გოგებაშვილის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით

03.11.11  ეროვნული

6564 გურამიშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, გურამიშვილის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით

18.11.11  ეროვნული

6565 ხმალაძის ქუჩა რაბათის უბანი, ხმალაძის ქუჩა სრული ნუმერაციით 18.11.11  ეროვნული

6566 ყაზბეგის ქუჩა რაბათის უბანი, ყაზბეგის ქუჩა სრული ნუმერაციით 18.11.11  ეროვნული

6567 ციხისძირის ქუჩა რაბათის უბანი, ციხისძირის ქუჩა სრული ნუმერაციით 18.11.11  ეროვნული

6568 ხარისჭირაშვილის ქუჩა რაბათის უბანი, ხარისჭირაშვილის ქუჩა სრული 
ნუმერაციით

18.11.11  ეროვნული

6569 ძველი აბანო XVIII ს. ქ. ახალციხე, ხარისჭირაშვილის ქუჩა №6 18.11.11  
6570 საცხოვრებელი სახლი 1871 წ. ქ. ახალციხე, ათონელის №14 18.11.11  
6571 საცხოვრებელი სახლი 1910‐იანი წწ. ქ. ახალციხე, ციხისძირის №2 18.11.11  
6572 ძველი აბანო XVI‐XVII სს. ქ. ახალციხე, ციხისძირის №6 18.11.11  



6573 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის ბოლო ქ. ახალციხე, ციხისძირის №7 08.02.12  
6574 ძველი სინაგოგა 1863 წ. ქ. ახალციხე, გურამიშვილის №90 08.02.12  
6575 საყინულე XIXს‐ის ბოლო ქ. ახალციხე, გოგებაშვილის №66 08.02.12  
6576 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის ბოლო ქ. ახალციხე, გურამიშვილის №22 05.04.12  
6577 საცხოვრებელი სახლი 1910‐ანი წლები ქ. ახალციხე, გურამიშვილის №30 05.04.12  
6578 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის ბოლო ქ. ახალციხე, გურამიშვილის №34 05.04.12  
6579 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. ქ. ახალციხე, გოგებაშვილის №10 05.04.12  
6580 პატრებიანთ ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ქ. ახალციხე, ყაზბეგის ქუჩა 05.04.12  
6581 ეკლესია‐საძვალე №1 XIX‐XX‐ის მიჯნა სასაფლაოზე 05.04.12  
6582 ეკლესია‐საძვალე №2 XIX‐XX‐ის მიჯნა სასაფლაოზე 05.04.12  
6583 ეკლესია‐საძვალე №3 XIX‐XX‐ის მიჯნა სასაფლაოზე 05.04.12  
6584 სინაგოგა 1902 წ. ქ. ახალციხე, გურამიშვილის №87 05.04.12  
6585 გრიგოლ ლუსავორიჩის სახ. 

სომხური ეკლესია
1832 წ. ქ. ახალციხე, გურამიშვილის ქუჩა 05.04.12  

6586 სურბ სტეფანოზის სახ. სომხური 
ეკლესია

1897 წ. ქ. ახალციხე, ხმალაძის ქუჩის 05.04.12  

6587 წმ. მარინეს სახ. ეკლესია 1898 წ. ქ. ახალციხე, გოგებაშვილის ქუჩა 05.04.12  
6588 საცხოვრებელი სახლი 1910‐იანი წლები ქ. ახალციხე, ხარისჭირაშვილის ქუჩა №35 05.04.12  
6589 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. დასასრული ქ. ახალციხე, ხმალაძის ქუჩა №1 05.04.12  
6590 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. ახალციხე, ყაზბეგის №46 05.04.12  
6591 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. ახალციხე, ყაზბეგის №96 05.04.12  
6592 დედაღვთისას სახ. ეკლესია ადრეული შუასაუკუნეები სოფელი კურსები 03.11.11  
6593 კვირიკესა და ივლიტას სახ. 

ეკლესია
X‐XI მიჯნა სოფელი კვირიკეწმინდა 03.11.11  

6594 მირმანოზ ერისთავის ციხე‐
სასახლე

XVIIსაუკუნიდან XIX ს‐მდე სოფ. დიდი მეჯვრისხევი  03.11.11  

6595 სოფ. სარფის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. სარფი 03.11.11  
6596 ეკლესია "ძელიცხოველი" XIX ს. სოფ. შუა სხვავა 03.11.11  
6597 წისქვილი XIX ს‐ის შუა წლები სოფ. მერეთი, "ნიკრეულას" უბანი 03.11.11  
6598 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია XIXს. სოფ. ნორიო ჩრდილოეთით 2 კმ. 03.11.11  
6599 წმ. "ესტატეს" სახ. ეკლესია X ს. სოფ. ატენი, "ჭეჭელაანთ უბანი" 03.11.11  
6600 საცხოვრებელი სახლი, ბაღი 1923 წ. მცხეთა, მამულაშვილის ქ. #7 03.11.11  

6601 სარაჯიშვილების 
საცხოვრებელი სახლის 

კომპლექსი

საცხოვრებელი სახლი XIX ს. სოფ. ბაკურციხე 05.04.12  

6601 სარაჯიშვილების 
საცხოვრებელი სახლის 

კომპლექსი

 მარანი XIX ს. სოფ. ბაკურციხე 05.04.12  

6601 სარაჯიშვილების 
საცხოვრებელი სახლის 

კომპლექსი

 მაცივარი XIX ს. სოფ. ბაკურციხე 05.04.12  

6602 პავლე მაიაშვილის ფურნე. 
საცხოვრებელი კომპლექსის 
ნაწილი

XIX საუკუნის შუა ხანა სოფ. არალი 05.04.12  

6603 ივანე ფეიქრიშვილის სახლის 
ნანგრევი. საცხოვრებელი 
კომპლექსის ნაშთი 

XVIII საუკ.   დასასრული   ‐   
XIX საუკ.   დასაწყისი

სოფ. არალი 05.04.12  



6604 შოთა ანდღულაძის კარმიდამო. 
საცხოვრებელი კომპლექსი

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი სოფ. არალი 05.04.12  

6605 აბულაძე მანანას ორი დარბაზი 
საცხოვრებელი კომპლექსი

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. უდე 05.04.12  

6606 ობოლაშვილების დარბაზი 
საცხოვრებელი კომპლექსი

XX საუკუნის 20‐იანი წლები სოფ. უდე 05.04.12  

6607 სოფლის წყაროები (ორი წყარო) XIX საუკუნის მიწურული XX 
საუკუნის 

სოფ. აწყვიტა   05.04.12  

6608 შოთა მელიქიძის სახლი XX ს‐ის შუა წლები სოფ. ბალანთა 05.04.12  
6609 ამირან ლაზარიშვილის (ადრე 

მიხეილ შეშაბერიძის, მანამდე 
ლაზარე დავლაშერიძე) სახლი

XX ს‐ის დასაწყისი – 1903 
წელი

სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6610 ელგუჯა შეშაბერიძის სახლი XIX ს‐ის ბოლო სოფ. ვარგავი  05.04.12  
6611 თამაზ (ადრე სანდრო) 

შეშაბერიძის სახლი
1935 წელი  სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6612 თენგიზ შეშაბერიძის სახლი 1937 წელი მითითებულია 
ფანჯრის ღიობის ზღუდარზე; 
თუმცა ინტერიერებში 
იკვეთება მეტი სიძველე.

სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6613 იოსებ შეშაბერიძის სახლი 1892 წელი სოფ. ვარგავი  05.04.12  
6614 იოსებ შეშაბერიძის მეორე სახლი  XX საუკუნის დასაწყისი სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6615 ილიკო დავლაშერიძის სახლი  XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ვარგავი  05.04.12  
6616 გიორგი (ადრე სოლომონ) 

თამაზაშვილის სახლი
XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6617 მარინა (ადრე იაშა) შეშაბერიძის 
დარბაზის ნაშთიანი სახლი

XIX ს‐ის ბოლო სოფ. ვარგავი  05.04.12  

6618 გურამ (ადრე დემეტრე) 
მაისურაძის სახლი

XIX ს‐ის შუა ხანა სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6619 კაველიძეების სახლი 
(მაისურაძეების უბანში)

XIX ს‐ის შუა წლები სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6620 ლავრენტი (ადრე მიხა) მაღრაძის 
სახლი

XX ს‐ის პირველი ნახევარი სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6621 პაატა (ადრე თომა) მაღრაძის 
სახლი

XX ს‐ის პირველი ნახევარი სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6622 პაატა (ადრე შალვა) მაღრაძის 
სახლი

XX ს‐ის 70‐იანი წლები სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6623 პარმენ მაისურაძის სახლი XIX ს‐ის შუა ხანა, ფასადი XX ს‐
ის დასაწყისი

სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6624 რაჟდენ (ადრე ილიკო) ოთანაძის 
სახლი

XX ს‐ის 30‐იანი წლები სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  

6625 შალვა მაისურაძის სახლი XIX ს‐ის შუა ხანა სოფ. ზემო თმოგვი 05.04.12  
6626 იაშა ივანიძის კომპლექსური 

ნაგებობა
XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ზველი 05.04.12  



6627 შოთა ივანიძის კომპლექსური 
ნაგებობა

XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი – ბოსელი, XIX 
საუკუნის შუა წლები – ოდა

სოფ. ზველი 05.04.12  

6628 ნოდარ ზედგენიძის ნანგრევი XVIIIსაუკუნის დასაწყისი სოფ. ზველი 05.04.12  
6629 შაქრო მელიქიძის სახლი XVIII ს‐ის მიწურული ‐ XIX ს‐ის 

შუა წლებამდე
სოფ. ბალანთა 05.04.12  

6630 დურმიშხან დავლაშერიძის 
პირველი სახლი

ფურნის სახლი ‐ XIX საუკუნის
პირველი ნახევარი;
ოდა _ XIX საუკუნის 
მიწურული

სოფ. თოკი 05.04.12  

6631 დურმიშხან დავლაშერიძის 
საცხოვრებელ‐სამეურნეო 
კომპლექსი

ოდა – XX საუკუნის 
დასაწყისი, ბუხრი – 1935,
ფურნის სახლი – XIX 
საუკუნის შუა წლები,
ბოსელი ‐ XIX საუკუნის შუა 
წლები.

სოფ. თოკი 05.04.12  

6632 გივი ლეკიშვილის ბოსელი XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. თოკი 05.04.12  

6633 ოთარ ლეკიშვილის ოდა XX საუკუნის პირველი 
ათწლეულები.

სოფ. თოკი 05.04.12  

6634 შოთა ზარიძის ოდა XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. თოკი 05.04.12  
6635 გენადი მაღრაძის (ადრე ტარიელ 

მაღრაძის) სახლი
XIX ს‐ის მიწურული ‐ XX ს‐ის 
დასაწყისი

სოფ. ბალანთა  05.04.12  

6636 ხათუნა ლომიძის დარბაზოვანი XVIII საუკუნის მიწურული ‐ 
XIX საუკუნის შუა წლები

სოფ. თოკი 05.04.12  

6637 დერენიკ უნანიანის სახლი XIX ს‐ის მიწურული ‐ XX ს‐ის 
დასაწყისი

სოფ. ბალანთა  05.04.12  

6638 არჩილ მაისურაძის სახლი XIX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ძველა მუსხი  05.04.12  
6639 ღმრთისმშობლის შობის 

სახელობის ეკლესია
XVIII ‐ XX საუკუნეები სოფ. ივლიტა 05.04.12  

6640 ალექსანდრე ხიზაძის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ქუნცა 05.04.12  
6641 ელიკო (ადრე არსენ) მელიქიძის 

სახლი
XVIII საუკუნის ბოლო ‐ XIX 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. ქუნცა 05.04.12  

6642 გენადი (ადრე ბაგრატ) მელიქიძის 
ბოსელი

XX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ქუნცა 05.04.12  

6643 ვახტანგ (ადრე ამირან, მანამდე 
ირად) ივანიძის სახლი

XX საუკუნის დასაწყისი სოფ. ქუნცა 05.04.12  

6644 ვასო (ადრე ილია) ივანიძის 
ბოსელი

XX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ქუნცა 05.04.12  

6645 ვასო (ადრე ილია) ივანიძის 
ბოსელი

XX საუკუნის დასაწყისი სოფ. ქუნცა 05.04.12  

6646 სახლი #1 სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  



6647 სახლი #2 XVIII საუკუნე ‐XX საუკუნის 
დასაწყისი

სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  

6648   # 3 კედლის ფრაგმენტი XVIII საუკუნე ‐XX საუკუნის 
დასაწყისი

სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  

6649 # 4 ბანიანი სახლების კომპლექსი XVIII საუკუნე ‐XX საუკუნის 
დასაწყისი

სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  

6650 # 5 საცხოვრებლის ნანგრევი XVIII საუკუნე ‐XX საუკუნის 
დასაწყისი

სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  

6651 # 6 მოზრდილი შენობის ნანგრევი XVIII საუკუნე ‐XX საუკუნის 
დასაწყისი

სოფ. ნიჩგორი 05.04.12  

6652 ამბრო ასპანიძის დარბაზოვანი XIX საუკუნის დასაწყისი სოფ. სარო 05.04.12  
6653 ნუგზარ ასპანიძის თაკარებიანი 

ოდა
ოდა ‐ XIX საუკუნის 80‐იანი 
წლები;
ბოსელი – XIX საუკუნის 
პირველი ნახევარი

სოფ. სარო 05.04.12  

6654 ირადი დიასამიძის კარ‐მიდამო გვირგვინიანი სათავსი ‐ XIX 
საუკუნის მეორე ნახევარი; 
ბოსელი ‐ XIX საუკუნის შუა 
წლები

სოფ. სარო 05.04.12  

6655 დურმიშხან ასპანიძის 
თაკარებიანი ოდა

XIX ს‐ის 80‐იანი წლები სოფ. სარო 05.04.12  

6656 გელა ლონდარიძის ბოსელი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. სარო 05.04.12  
6657 მერი გურგენიძის თაკარებიანი 

ოდა
ოდა ‐ XIX ს‐ის მიწურული ‐  XX 
ს‐ის დასაწყისი; 
ბოსელი ‐ XIX საუკუნის 
პირველი ნახევარი

სოფ. სარო 05.04.12  

6658 დარბაზოვანის ნანაგრევი XIX ს‐ის შუა პერიოდი სოფ. სარო 05.04.12  
6659 მელიქიძე ოთარის საცხოვრებელი 

სახლი
XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ტოლოში 05.04.12  

6660 მელიქიძე ლიანას კარმიდამო XIX საუკუნის პირველი 
ნხევარი

სოფ. ტოლოში 05.04.12  

6661 ჟიჟიაშვილი გურამ საცხოვრებელი XX საუკუნის შუა წლები სოფ. ტოლოში 05.04.12  

6662 მელიქიძე გოგილა.  ფურნის 
ნანგრევი

XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ტოლოში 05.04.12  

6663 ეგნატე გვარჯიშვილის 
კომპლექსური ნაგებობა

XVIII საუკუნის მიწურული – 
XIX საუკუნის შუა წლები

სოფ. ჭობარეთი 05.04.12  

6664 კონსტანტინე ჯვარიძის ოდა და 
მიწურ‐ბანიანი ნაგებობა

XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ჭობარეთი 05.04.12  

6665 ქრისტესია ინასარიძის 
კვანტებიანი ოდა

XVIII საუკუნის მეორე 
ნახევარი.

სოფ. ჭობარეთი 05.04.12  

6666 შოთა თევდორაშვილის  ოდა XIX საუკუნის შუა წლები. სოფ. ჭობარეთი 05.04.12  
6667 იულია ზედგენიძის დარბაზოვანი XIX საუკუნის პირველი 

ნახევარი.
სოფ. ჭობარეთი 05.04.12  

6668 გიორგი დათაშვილის ოდა XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  



6669 ელდარ მურადაშვილის 
გვირგვინიანი სათავსი

XIX საუკუნის დასაწყისი სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  

6670 გია ხუციშვილის დარბაზოვანი XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  

6671 ლუბა კეღოშვილის ოდური 
ბოსელი და კალო

XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  

6672 ნოდარ ხაზალაშვილის საბძელი 
(საქონლის ზამთრის საკვები 
მარაგის შესანახი სათავსო)

XIX საუკუნის შუა ხანა სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  

6673 ზურაბ კეღოშვილის დარბაზოვანი XVIII საუკუნის ბოლო ‐ XIX 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. ხიზაბავრა 05.04.12  

6674 ხუციშვილი ვეფხიას სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. აფნია 05.04.12  
6675 მოსიძე თემურის ბოსელი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. აფნია 05.04.12  
6676 არჩილ მურჯიკნელის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ბარალეთი 05.04.12  
6677 ვლადიმერ მურჯიკნელის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6678 ბადრი ზაზაძის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ბარალეთი 05.04.12  
6679 მალაქია მურჯიკნელის სახლი XIX საუკუნის პირველი 

ნახევარი
სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6680 სამსონ ინასარიძე სავარაუდოდ XVIII  ოდა – XIX ს‐
ის მიწურული.

სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6681 საცხოვრებელი სახლი 1920‐30‐იანი წლები.   სოფ. ბარალეთი 05.04.12  
6682 გურმ მელიქიძე საცხოვრებელი 

სახლი
ბოსელი ‐ XIX საუკუნის 
დასაწყისი; ოდები ‐ XIX 
საუკუნის შუა წლები; XIX 
საუკუნის მეორე ნახევარი

სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6683 ანზორ გოგოლაძე საცხოვრებელი XVIII საუკუნის მიწურული, 
ერდო XX საუკუნის შუა 
წლები

სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6684 მარგო გოგოლაძე საცხოვრებელი 
სახლი

1930‐იანი წლები – საბჭოთა 
ეპოქა

სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6685 ნოდარ გვარამაძე საცხოვრებელი სავარაუდოდ XIX საუკუნის 
მეორე ნახევრის შენობა, 
უახლოეს წლებში 
განახლებული

სოფ. ბარალეთი 05.04.12  

6686 ნათენაძე ავთანდილის სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი სოფ. გოგაშენის 05.04.12  
6687 ნათენაძე სოსოს სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი სოფ. გოგაშენის 05.04.12  
6688 ნათენაძე ხვიჩას სახლი XIX საუკუნის მერე ნახევარი სოფ. გოგაშენის 05.04.12  

6689 ექვთიმე ზაზაძის სახლი XX საუკუნის 70‐იანი წლები სოფ. გოკიო 05.04.12  

6690 ერჩანიკ ცირამუტიანის სახლი XX საუკუნის 60‐იანი წლები სოფ. გოკიო 05.04.12  

6691 ჯულიეტა ფაილევანიანის (ადრე 
იობ ტაბატაძის) სახლი

XX საუკუნის შუა წლები სოფ. გოკიო 05.04.12  



6692 რობერტ აბაჯიანი – ადრე ვიქტორ 
სანდროს ძე მელიქიძისა იყო

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6693 რობერტ აბაჯიანი (2) – ადრე 
სტეფანე მელიქიძის კუთვნილება 
იყო

სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6694 უშანგ მელიქიძის საცხოვრებელი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი 
– 1920‐იანი წლები

სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6695 აზო ყარაიანი‐ ადრე სამსონ 
მელიქიძის კუთვნილება იყო

XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6696 გრიშა ყარაიანი – ადრე სოსო 
მელიქიძის კუთვნილება იყო

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6697 პეტროს ყარაიანი – ადრე იასონ 
ბალახაძის კუთვნილება იყო

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6698 პეტროს ყარაიანი – ადრე ვალე 
ბალახაძის კუთვნილება იყო

XIX საუკუნის ბოლო სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6699 ნათელა სააკიანი – 
თავდაპირველად მუსლიმი 
მესხებისა უნდა ყოფილიყო, 
შემდგომ გიორგი მელიქიძის

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6700 ხაჩიკ ყარაიანი – ადრე მაქსიმე 
მელიქიძის საკუთრება ყოფილა

XIX საუკუნის მიწურული ‐ XX 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6701 მარტინ მკრტჩიანი – ადრე ლევან 
მელიქიძის საკუთრება იყო

XX საუკუნის შუა წლები სოფ. ვარევანი 05.04.12  

6702 მანველიშვილი ივნეს სახლი XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი‐ XIX საუკუნის შუა 
წლები

სოფ. ვალე 05.04.12  

6703 ჩელაშვილი მალხაზის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. კოთელია 05.04.12  
6704 მალხაზ აჩულაშვილის 

გვირგვინიანი სახლი
XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. კოთელია 05.04.12  

6705 მაისურაძე ელვარდის სახლი სავარაუდოდ XVIII საუკუნის 
შუა წლებიდან XIX საუკუნის 
შუა წლების ჩათვლით

სოფ. კოთელია 05.04.12  

6706 მაისურაძე ზალიკოს სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი 
_ XX საუკუნის პირველი 
ნახევარი.

სოფ. კოთელია 05.04.12  

6707 ყავრელიშვილი გიორგის 
საცხოვრებელი სახლი

XIX საუკუნის შუა წლები. სოფ. კოთელია 05.04.12  

6708 ყავრელიშვილი ზამირ 
საცხოვრებელი სახლი

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი 
_ XX საუკუნის შუა წლები

სოფ. კოთელია 05.04.12  

6709 ლუკა (ადრე ევგენი) ტაბატაძის 
სახლი

XIX ს‐ის პირველი ნახევარი სოფ. ანდრიაწმინდა 05.04.12  



6710 მელიქიძე ელდარის 
საცხოვრებელი სახლი

XX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

სოფ. კოთელია 05.04.12  

6711 სევერიან ზარიძის სახლი 
საცხოვრებელი სახლი

XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. კოთელია 05.04.12  

6712 ჩიტაშვილი ათანას დარბაზი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ვალე 05.04.12  
6713 თეიმურაზ აჩულაშვილი სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. კოთელია 05.04.12  

6714 ანანიაშვილი ზურაბ სახლი XIX საუკუნის მიწურული XX 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. კოთელია 05.04.12  

6715 ნადირაძე ციალას სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ოკამი 05.04.12  
6716 მიქელქაძე ლენას სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ოკამი 05.04.12  
6717 გვარამაძე გოჩას სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. პრტენა 05.04.12  
6718 გვარამაძე ანზორის სახლი XIX საუკუნის პირველი 

ნახევარი
სოფ. პრტენა 05.04.12  

6719 მიქელაძე ოთარის დარბაზი XVIII საუკ. მიწურული ‐ XIX 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. პრტენა 05.04.12  

6720 მაისურაძე რობინზონის სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. პრტენა 05.04.12  
6721 ბერიძე ტარიელის სახლი XVIII საუკ. მიწურული ‐ XIX 

საუკუნის დასაწყისი
სოფ. პრტენა 05.04.12  

6722 ლომსაძე ალექსის დარბაზი XIX საუკუნის დასაწყისი – შუა
წლები

სოფ. ჩუნჩხა 05.04.12  

6723 ბერიძე ლევანის სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი სოფ. ჩუნჩხა 05.04.12  

6724 ნათენაძე ნატოს დარბაზი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ჩუნჩხა 05.04.12  
6725 ლონდარიძე შაქროს სახლი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ჩუნჩხა 05.04.12  
6726 ოსიძე თამარ ოდა XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ხოსპიო 27.05.11  
6727 მაცუკატოვი ოთარის ბანიანი 

სახლი
XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ხოსპიო 27.05.11  

6728 ოსიძე ომარ, ბოსელი XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ხოსპიო 27.05.11  
6729 ფალავანდიშვილების მეჩეთი XVIII ‐ XIX საუკუნეების მიჯნა სოფ. ხოსპიო 27.05.11  

6730 აპოლონ აბრამიძის საცხოვრებელი XVIII საუკუნის მიწურული, 
XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი.

სოფ. ხოსპიო 27.05.11  

6731 ვახტანგიშვილი ბექა (მეორე 
სახლი)

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი სოფ. ხოსპიო 27.05.11  

6732 ვახტანგიშვილი ბექას სახლი XIX საუკუნის შუა წლებიდან – 
XX საუკუნის 30‐ინი წლების 
ჩათვლით

სოფ. ხოსპიო 27.05.11  

6733 აბანო XVI ს. სოფ. აწყური 05.04.12  
6734 მეჩეთი XX‐ის დასაწყისი სოფ. ფერსა 05.04.12  
6735 მეჩეთი XIX‐XX სს. მიჯნა სოფ. კლდე 05.04.12  
6736 მეჩეთი სოფ. მუგარეთი 05.04.12  
6737 მეჩეთი 1898 წ. სოფ. ოშორა 05.04.12  
6738 მეჩეთი XIX ს. სოფ. ქიქინეთი 05.04.12  
6739 აბანო გვიანი შუასაუკუნეები ახალციხე რაბათი 05.04.12  
6740 რაბათი, მეჩეთი, მინარეთი XVIII ს. საკურთხეველი 

მიშენებულია 1828 წ.
ახალციხე რაბათი 05.04.12  



6741 რაბათი, მინარეთი XVI ს. ახალციხე რაბათი 05.04.12  
6742 რაბათი, მედრესე XVIII ს. ახალციხე რაბათი 05.04.12  
6743 მეჩეთი XIXს‐ის ბოლო სოფ. ღიობეთი 05.04.12  
6744 მეჩეთი XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. საყუნეთი 05.04.12  
6745 შურდოს მეჩეთი XIX‐XX ს‐ის მიჯნა სოფ. გიორგიწმინდა 05.04.12  
6746 მავზოლეუმი XIX ს. სოფ. ტოლოში 05.04.12  
6747 მეჩეთი XXს‐ის დასაწყ. 

მნიშვნელოვნად 
გადაკეთებულია XX ს‐ის 
ბოლოს

სოფ. ურაველი 05.04.12  

6748 მეჩეთი XIX‐XX ს‐ის მიჯნა სოფ. დაბა ვალე 05.04.12  
6749 მეჩეთი XIX ს‐ის ბოლო.

გადაკეთებულია 1953წ.
სოფ. ვახანი
~მეჩეთის უბანი~

05.04.12  

6750 მეჩეთი XIX ს. სოფ. წახნაგი 05.04.12  
6751 მეჩეთი XIX ს. სოფ. წყორძა 13.06.12  
6752 მეჩეთი XIX ს. სოფ. ხარჯავი 13.06.12  
6753 მეჩეთი 1897 წ. სოფ. ზიკილია 13.06.12  
6754 სოფ. ნახიდულის მეჩეთი XIX საუკუნის ბოლო სოფ. ნახიდური 13.06.12  
6755 სოფ. თალავერის მეჩეთი 1913 წ. სოფ. თალავერი 13.06.12  
6756 სოფ. კიზილ‐კილისას მეჩეთი XIX საუკუნის ბოლო სოფ. კიზილ‐კილისა 13.06.12  
6757 სოფ. გირიხლის მეჩეთი XIX ს სოფ. გირიხლი 13.06.12  
6758 სოფ. ყიზილ‐აჯლოს მეჩეთი XIX საუკუნე სოფ. გირიხლი 13.06.12  
6759 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐XIX ს.ს. ქ. თელავი, ნადიკვრის ქ. #9 13.06.12  

6760 "ქვის ხანის ადამიანთა სადგომი"
ე.წ. უნდო კლდე

შუა პალეოლითი‐ზედა 
პალეოლითი(300000‐35000‐
10000წ.წ.)

სოფ. ვაჭევი 25.07.12  

6761 "ქვის ხანის ადამიანთა სადგომი"
ე.წ. ბონდის მღვიმე

შუა პალეოლითი (300000‐
35000წ.წ.)

სოფ. ვაჭევი 25.07.12  

6762 წაბლანის ნაეკლესიარი X‐XI ს.ს. სოფ. წაბლანა 25.07.12  
6763 ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ‐

მუზეუმი
1990იანი წლები დაბა მირზაანი

კახეთი
25.07.12  

6764  კლონეს „ციკლოპური” 
ნამოსახლარი ბეშთაშენთან

ძვ. წ VIII‐VI სს. წალკის მუნიციპალიტეტი, ბეშქენაშენი 25.07.12  

6765 დედაღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

XVIII ს. სოფ. ლალისყური 25.07.12  

6766 ღმრთისმშობლის ეკლესია XVII ს. სოფ. მშრალხევი 25.07.12  
6767 სოფელ ქვედასამების ნატაძრალი VII‐ IX ს.ს. სოფ. ქვედასამება 25.07.12  

6768 „ჩინური სახლი" 1900 წლები ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №57 25.07.12  
6769 წმ . გიორგის ეკლესია XIX ს. სოფელი ზემო ქვალონი (ისტორიული „კოლხეთის 

დაბლობის" ცენტრალურ ნაწილში)
25.07.12  

6770 წმ . გიორგის ეკლესია XVIII ს. სოფ. ზიარი 25.07.12  
6771 სოფლის ისტორიული მუზეუმი 1889 წ. სოფ. ვაჩნაძიანი 25.07.12  



6772 აბულის ეკლესია  1884 წელი სოფელი აბული 25.07.12  
6773 სოფელ აგანის ეკლესია XIX ს. სოფელი აგანა 25.07.12  
6774 სოფელ აზავრეთის ეკლესია 1868 წელი სოფელი აზავრეთი 25.07.12  
6775 ლასტანის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ალასტანი 25.07.12  
6776 ახალქალაქის ეკლესია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 25.07.12  

6777 სოფელ ბავრის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ბავრა 25.07.12  
6778 სოფელ ბალხოს ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ბალხო 25.07.12  
6779 სოფ. ბარალეთი XIX საუკუნე სოფელი ბარალეთი 25.07.12  
6780 სოფელ ბურაშენის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ბუღაშენი 25.07.12  
6781 სოფელ გომანის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი გომანი 25.07.12  
6782 სოფელ გულიკამის ეკლესია 1865 წელი სოფელი გულიკამი 25.07.12  
6783 სოფელ დიდი სამსარის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი დიდი სამსარი 25.07.12  

6784 სოფელ დოლისკას ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი დოლისკა 25.07.12  
6785 სოფელ დოლისკას ეკლესია XIXსაუკუნე სოფელი დოლისკა 25.07.12  
6786 სოფელ ვარევანის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ვარევანი 25.07.12  
6787 სოფელ ვარევანის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ვარევანი 25.07.12  
6788 ზაკვის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ზაკვი 25.07.12  
6789 სოფელ კარტიკამის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი კარტიკამი 25.07.12  
6790 სოფელ კარწახის წმინდა 

კარაპეტის სახ. ეკლესია
XIX საუკუნე სოფელი კარწახი 25.07.12  

6791 სოფელ კოჟიოს ეკლესია 1866 წელი სოფელი კოჟიო 25.07.12  
6792 სოფელ ლომატურცხ‐ის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ლომატურცხი 25.07.12  

6793 სოფელ მერენიას ეკლესია XIX საუკუნის სოფელი მერენია 25.07.12  
6794 სოფელ ოლავერდის ეკლესია 1899 წელი სოფელი ოლავერი 25.07.12  
6795 სოფელ ორჯას ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ორჯა 25.07.12  
6796 სოფელ პატარა სამსარის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი პატარა სამსარი 25.07.12  

6797 სოფელ ტირკნის ეკლესია 1891 წელი სოფელი ტირკნა 14.03.13  
6798 სოფელ ტურცხის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ტურცხი 14.03.13  
6799 სოფელ ხულგუმოს ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი ხულგუმო 14.03.13  
6800 სოფელ განზანის ეკლესია XIX საუკუნე სოფელი განძანი 14.03.13  
6801 დიდი კონდურის ეკლესია 1869 წელი სოფ. დიდი კონდური 14.03.13  
6802 სოფელ დიდი ხანჩალის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. დიდი ხანჩალი 14.03.13  

6803 სოფელ დელიფის ეკლესია 1866 წელი სოფ. დელიფი 14.03.13  
6804 სოფელ ეშტიას ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ეშტია 14.03.13  
6805 სოფელ ოჯალალის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ოჯალალი  14.03.13  
6806 სოფელ პატარა კონდურის 

ეკლესია
XIX საუკუნე სოფ. პატარა კონდური 14.03.13  

6807 სოფელ სათხეს ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. სათხე 14.03.13  
6808 სოფელ ხოჯაბეთის ეკლესია 1884 წელი სოფ. ხოჯაბეთი 14.03.13  
6809 სოფელ ჯიგრაშენის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ჯიგრაშენი 14.03.13  
6810 მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია XIX ს.  სოფ. ჩხარი 14.03.13  
6811 მაცხოვრის აღდგომის (ოქონის 

ეკლესია)
შუა საუკუნეები სოფ. ჩხარი 14.03.13  

6812 მაცხოვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  



6813 კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  
6814 ოქროს ჯვრის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  
6815 გოდოგნის მაცხოვრის ძველი 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  

6816 გოდოგნის წმინდა გიორგის 
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  

6817 ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გოდოგანი 14.03.13  
6818 სახიზარი შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი 14.03.13  
6819 სახიზარი შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი 14.03.13  
6820 გამოქვაბული შუა საუკუნეები სოფ. ძევრი 14.03.13  
6821 გამოქვაბული (საგვარჯილე) ზედა პალეოლითი შუა 

საუკუნეები
სოფ. ძევრი 14.03.13  

6822 წყალთბილას ეკლესია ადრეული შუა საუკუნეები სოფ. წყალთბილა 14.03.13  

6823 კისისხევის იოანე 
ნათლისმცემლის ეკლესია

1767 წელი სოფ. კისისხევი 03.10.07 010206251  

6824 კოშკი 1767 წელი სოფ. კისისხევი 11.10.07 010507265  
6825 წმინდა გიორგი სოფ. არბო 14.03.13  
6826 ანტონ ფურცელაძის 

საცხოვრებელი სახლი
1899 წელი სოფ. არბო 14.03.13  

6827 ჟურულების საცხოვრებელი 
სახლი

XIX საუკუნე სოფ. არბო 14.03.13  

6828 ნიკო ლომოურის საცხოვრებელი 
სახლი

XIX საუკუნე სოფ. არბო 14.03.13  

6829 წმინდა გიორგი X საუკუნე სოფ. არბო 14.03.13  
6830 ძუძუანას მღვიმე ქვის ხანა, ზედა პალეოლითი სოფ. მღვიმევი 14.03.13  

6831 კოტიას კლდე ქვის ხანა, პალეოლითი სოფ. სვერი 14.03.13  
6832 საწურბლიას მღვიმე ქვის ხანა (მუსტიეს ეპოქა, 

ზედა პალეოლითი, 
ნეოლითი), ენეოლითი

სოფ. ყუმისთავი 14.03.13  

6833 "წამებული"‐ს ეკლესია XVI‐XVII სს. სოფ. მაღრაანი 14.03.13  
6834 V‐VII საუკუნეების აბანო (აბანოს 

კომპლექსი)
V‐VII საუკუნეები ქ. ქუთაისი, "არქიელის გორა," ტერიტორია ბაგრატის 

ქუჩა №25‐ში მდებარე სახლის ეზოს ჩრდილოეთით 
მოსაზღვრე 

14.03.13  

6835 VI‐VII საუკუნეების ეკლესია VI‐VII საუკუნეები ქ. ქუთისი, "არქიელის გორა," ტერიტორია ბაგრატის 
ქუჩა №25‐ში მდებარე სახლის ეზოს ჩრდილოეთიდან 
მოსაზღვრე ტერიტორია

14.03.13  

6836 გედსამანიის ღვთისმშობლის 
ეკლესია

განვითარებუ‐ლი შუა
საუკუნეები

სოფ. გედსამანია 03.07.13  

6837 გედსამანიის წმ. გიორგის ეკლესია  შუა საუკუნეები სოფ. გედსამანია 03.07.13  

6838 ზეგარდის ეკლესია XIII‐XIV ს. 
X ს‐ის
 ეკლესიის ნაფუძარზე

სოფ. მუხადგვერდის მიდამოები 03.07.13  

6839 დარყას წმ. გიორგის ეკლესია XX საუკუნე სოფ. დარყა 03.07.13  



6840 ჯოყოეთის მიქელ‐გაბრიელის 
ეკლესია

განვითარებუ‐ლი შუა
 საუკუნეები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ჯოყოეთი 03.07.13  

6841 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. ბათუმი, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. №21 03.07.13  
6842 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 20‐იანი წლები ქ. თელავი,

 გურამიშვილის ქ.
 №13

03.07.13  

6843 წმ. ნინოს
 სახელობის ეკლესია

გვიან ფეოდალური სოფ. პატარძეული 03.07.13  

6844 „ღვთისმშობელი” გვიანი შუა საუკუნეები გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კოშკები 03.07.13  
6845 წერეთლების სახლი 1880 წ. სოფ. დერჩი 03.07.13  
6846 წმინდა სტეფანეს ეკლესია XVII‐XVIII სს. სოფ. ნოსტედან

 ჩრდილოეთით 
1 კმ.,
კასპიდან 17კმ

03.07.13  

6847 დიგაშენის არქეოლოგიური 
კომპლექსი

ბრინჯაოს ხანა, შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჯიგრაშენი 03.07.13  

6848 მთავარანგელოზის ეკლესია XVI ს. განახლებული 2000 
წელს

სოფ. ფარახეთი 03.07.13  

6849 კობახიძეების ეზოს კარიბჭე 1880‐იანი წლები ქ. ამბროლაური,
 წულუკიძის ქ. №14

03.07.13  

6850 ნათლისმცემლის ეკლესია შუა საუკუნეები, 
განახლებული 2008 წელს

სოფ. გლოლა 03.07.13  

6851 სამების ეკლესია გვიანი შუა
საუკუნეები

სოფ. ჭალა 03.07.13  

6852 წმინდა გიორგის ეკლესია განვითარებული შუა
საუკუნეები

სოფ. გლოლა 03.07.13  

6853 წმინდა გიორგის ეკლესია XIX საუკუნე, განახლებული 
XXI‐საუკუნეში

სოფ. უწერა 03.07.13  

6854 წმინდა გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ძეგლევი 03.07.13  
6855 ციხის ნანგრევი განვითარებული შუა

საუკუნეები
სოფ. გლოლა 03.07.13  

6856 წმინდა გიორგის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ღარი 03.07.13  
6857 ბენდიანიშვილების ეზოს კარიბჭე 1909 წ. ქ. ონი, მოედნის ქ. №32 03.07.13  

6858 კვირაცხოვლის ეკლესია თავდაპირვე‐ლი XVIII‐XIX სს. 
რეკონსტრუირებული
 XX ს‐ის 70‐იან წწ‐ში

სოფ. ჭიორა 03.07.13  

6859 ლაჩთის ციხე შუა საუკუნეები სოფ. ლაჩთა 03.07.13  



6860 მიქელგაბრიელის ეკლესია განვითარებული შუა
 საუკუნეები

სოფ. გლოლა 03.07.13  

6861 წმინდა გიორგის ეკლესია XIX ს‐ის 
70‐იანი წლები

სოფ. ჭიორა 03.07.13  

6862 სულდის წმ. ჯვრის ეკლესია XII საუკუნე; XIX საუკუნე სოფ. სულდა 03.07.13  
6863 „ციკლოპური” სიმაგრე და 

ნამოსახლარი
ბრინჯაოს ხანა  სოფ. თორა 03.07.13  

6864 ბეჟან წერეთლის სასახლე მე‐19 საუკუნე საჩხერეს მუნიციპალიტეტი. აკ. წერეთლის ქუჩა N11 
(პირველი ჩიხი)

17.10.13  

6865 დავით აბაშიძის სახლი მე‐19 საუკუნე სოფ. ჭალა 17.10.13  
6866 გიორგი წერეთლის კარ‐მიდამოს 

საყრდენი კედელი
მე‐19 საუკუნე საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ლაშა ლაშხის ქ. N29 17.10.13  

6867 შარვაძეების ღვინის მარნები მე‐19, მე‐20 საუკუნეები სოფ. ქორეთი 17.10.13  
6868 ციხე მოდინახეს ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ქალაქ საჩხერიდან ჩრდილოეთით 3 კმ. 17.10.13  
6869 მოდინახეს ციხე მე‐18 საუკუნის 30‐იანი 

წლები
ქალაქ საჩხერიდან ჩრდილოეთით 3 კმ. 17.10.13  

6870 საჩხერის რკინიგზის სადგური 1904 წელი კოსტავას ქ. N10 17.10.13  
6871 ყაზარას წყარო 1906 წელი რაჭის ქუჩა N8 17.10.13  
6872 ლუხვანოს ღვთისმშობლის სახ. 

ეკლესია
სოფ. ლუხვანო 17.10.13  

6873 „ორბელიანების მარანი“ მე‐19 საუკუნის შუა წლები სოფ. ატენი 17.10.13  

6874 წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. პატარძეული 17.10.13  
6875 შდუროს მთავარანგელოზის 

სახელობის ეკლესია
ადრე  შუა საუკუნეები სოფ. შდურო 17.10.13  

6876 იყალთოს წმ. ნინოს ეკლესია ადრე  შუა საუკუნეები სოფ. იყალთო 17.10.13  
6877 მამწვარას ეკლესია სოფ. მამწვარა 17.10.13  
6878 მამწვარას ეკლესია

სოფ. ბურდიანის უდაბნოს 
ეკლესია

ადრე  შუა საუკუნეები სოფ. ბურდიანი 17.10.13  

6879 მცირე დარბაზული ეკლესია გვიანი  შუა საუკუნეები სოფ. გარიყულა 17.10.13  
6880 სოფ. ჭალოვანის  წმ. ნიკოლოზის 

ეკლესია
განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ჭალოვანი 17.10.13  

6881 სოფ. მერევის წმ. გიორგის 
ეკლესია

XI  საუკუნე სოფ. მერევი 17.10.13  

6882 ხიდი  ჯვრის უღელტეხილზე 1861 წელი ჯვრის უღელტეხილი, კობიდან სამხრეთით 7 კმ‐ის 
დაშორებით

17.10.13  

6883 იოანე ღვთისმეტყველის ეკლესია XV‐XVII საუკუნეები სოფ. სარფი (სოფ. სარფის აღმოსავლეთით 2 კმ‐ში) 17.10.13  

6884 სვერის კლდეკარის მღვიმის 
ეკლესია

XII‐XIII საუკუნეები სოფ. სვერის მიდამოები (სოფ. სვერიდან დასავლეთით 
100 მ‐ში)

17.10.13  

6885 სოფ. ლალისყურის ტალის ციხე XVI‐XVII საუკუნეები სოფ. ლალისყური (სოფ. ლალისყურის ჩრდილოეთით 
300 მ‐ში)

17.10.13  

6886 ცერის  სამების ეკლესია XVI‐XVII საუკუნეები ყვარლიდან  დასავლეთით 4 კმ‐ში 17.10.13  
6887 ,,საკალანდარიშვილოს ციხე” IV‐VI საუკუნეები ქ. სენაკი 17.10.13  



6888 ნოქალაქევის ,,წმინდა ელენეს’’ 
სახელობის ეკლესია

XVI‐XVII საუკუნეები სოფელი ნოქალაქევი 17.10.13  

6889 უგზოუკვლოდ დაკარგულთა 
მემორიალი

1985 წ. სოფ. დუისი 17.10.13  

6890 ვაჩნაძიანის „წმ. გიორგის” 
(გომართის) სახელობის ეკლესია

შუა საუკუნეები სოფ. ვაჩნაძიანი 17.10.13  

6891 კულტურის სახლი XX‐საუკუნის 50‐იან წლების 
მიწურული

ქ. დუშეთი, დავით აღმაშენებლის ქ.#31 08.01.14  

6892 დუშეთის ბულვარი XIX‐XX სს ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის. შოთა რუსთაველის. 
მერაბ კოსტავასა და ერეკლე II ქუჩებს შორის

08.01.14  

6893 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის 90‐იანი წწ ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #8 08.01.14  
6894 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის 80‐იანი წწ. ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #9 08.01.14  
6895 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის 90‐იანი წწ ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #10 08.01.14  
6896 საცხოვრებელი სახლი XIX‐საუკუნის 80‐იანი წწ ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #11 08.01.14  
6897 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐ საუკუნე, XIX‐ საუკუნის 

70‐იან‐80‐იანი წწ.
ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #13 08.01.14  

6898 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐საუკუნე, XIX‐ საუკუნის 
70‐იან‐80‐იანი წწ

ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #15 08.01.14  

6899 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #16 08.01.14  

6900 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐ საუკუნე, XIX‐საუკუნის 
70‐იანი და 90‐იანი წლები

ქ. დუშეთი, ილია ჭავჭავაძის ქ. #17 08.01.14  

6901 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ 90‐იანი წლები  ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #21/ ერეკლე II ქ.7 08.01.14  
6902 ყოფილი სასამართლოს შენობა XIX საუკუნე ქ. დუშეთი, ჭავჭავაძის ქ.№29 08.01.14  
6903 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #33 08.01.14  
6904 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. დუშეთი. ილია ჭავჭავაძის ქ. #35 08.01.14  
6905 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის I ნახევარი ქ. დუშეთი, დანიელ ჭონქაძის ქ. # 7 08.01.14  
6906 საცხოვრებელი სახლი XVIII ს. XIX ს‐ის I ნახევარი ქ. დუშეთი. დანიელ ჭონქაძის ქ. # 10 08.01.14  
6907 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის შუა წლები ქ. დუშეთი. დანიელ ჭონქაძის ქ. # 15 08.01.14  
6908 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის შუა წლები ქ. დუშეთი. დანიელ ჭონქაძის ქ. # 28 08.01.14  
6909 წყარო XVIII ს‐ის II ნახევარი ქ. დუშეთი. დანიელ ჭონქაძის ქუჩა 08.01.14  
6910 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის დასასრული, 

სარდაფში ‐ XIX საუკუნის 
დასაწყისის სამშენებლო ფენა

ქ. დუშეთი, ცოტნე დადიანის ქ. #3/ შოთა რუსთაველის 
ქუჩა

08.01.14  

6911 საცხოვრებელი სახლი 1770‐იანი წწ.  და  XIX 
საუკუნის შუა წლები

ქ. დუშეთი. ცოტნე დადიანის ქ. #6/ ნაზი შამანაურის 
#16

08.01.14  

6912 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. დუშეთი. ცოტნე დადიანის # 1 / ერეკლე II‐ის #25 08.01.14  
6913 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის შუა წლები ქ. დუშეთი, ერეკლე II ქ. #1 და #3 08.01.14  
6914 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 40‐იანი და 60‐

იანი წლები
ქ. დუშეთი. ერეკლე II ქ.#5 08.01.14  

6915 საცხოვრებელი სახლი XIX‐საუკუნის შუა ხანები და 
XIX საუკუნის 80‐იანი წლები

ქ. დუშეთი. ერეკლე II ქ. #9 და #11 08.01.14  



6916 ყოფილი დუქანი XIX‐ საუკუნის 70‐იანი წლები ქ. დუშეთი. ერეკლე II ქ. #13 08.01.14  

6917 ბიბლიოთეკა, საცხოვრებელი 
სახლი

XX ს‐ის I ნახევარი ქ. დუშეთი. ერეკლე II ქ. #17 08.01.14  

6918 საცხოვრებელი სახლი XIX‐საუკუნის 70‐იან‐80‐იანი 
წლები, XIX საუკუნის 
მიწურული

ქ. დუშეთი. ერეკლე II ქ. #35 08.01.14  

6919 წმინდა გრიგოლ ნაზიანზელის 
ეკლესია

IX ს ქ. დუშეთი. გიორგი სააკაძისა და პლატონ იოსელიანის 
ქუჩების გასაყარზე

08.01.14  

6920 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი ქ. დუშეთი, პლატონ იოსელიანის ქ. #3 08.01.14  
6921 საცხოვრებელი სახლი XX‐ საუკუნის დასაწყისი ქ. დუშეთი, პლატონ იოსელიანის ქ. #68 08.01.14  
6922 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნე ქ. დუშეთი. პლატონ იოსელიანის ქ. #72 08.01.14  
6923 ყარანგოზიშვილების კოშკი XVII‐ საუკუნე ქ. დუშეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა 08.01.14  
6924 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები ქ. დუშეთი. მერაბ კოსტავას ქ. #30 08.01.14  
6925 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნის 90‐იანი წლები ქ. დუშეთი, მერაბ კოსტავას ქ. #34 08.01.14  

6926 ჭილაშვილების ციხე‐დარბაზი 
(მილახვრიანთკარი), კომპლექსი

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

დუშეთი, მილახვრიანთ კარი 08.01.14  ეროვნული

6927 სამეურნეო ნაგებობები XIX ს‐ის II ნახ. XX‐ს დუშეთი, სოფ. მილახვრიანთკარი 08.01.14  
6928 კოშკი XVIII ს. დუშეთი. სოფ. მილახვრიანთკარი 08.01.14  
6929 კოშკი შესასვლელის თავზე XVIII‐XIX საუკუნეების მიჯნა, 

XIX‐ საუკუნის II ნახევარი
დუშეთი. სოფ. მილახვრიანთკარი 08.01.14  

6930 ჭილაშვილების ციხე‐დარბაზი. 
კარის ეკლესია

XIX ს‐ის II ნახევარი დუშეთი, სოფ. მილახვრიანთკარი 08.01.14  

6931 გალავანი XVIII‐XIX სს მიჯნა დუშეთი, სოფ. მილახვრიანთკარი 08.01.14  
6932 საცხოვრებელი სახლი. დარბაზი XVIII ‐ XIX საუკუნეები დუშეთი. მილახვრიანთ დასახლება. #91 08.01.14  

6933 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი XIX საუკუნის 60‐70‐იანი 
წლები

დუშეთი. მილახვრიანთ დასახლება 08.01.14  

6934 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის დასაწყისი დუშეთი. მილახვრიანთ დასახლება. #3 08.01.14  
6935 დუშეთის გეოფიზიკური 

ობსერვატორია
1935, 1953. 1960‐იანი წწ ქ. დუშეთი, ობსერვატორიის ქ. #1 08.01.14  

6936 საცხოვრებელი სახლი XVII‐ საუკუნის 60‐იანი წლები ქ. დუშეთი. თეატრის ქ. #2 08.01.14  

6937 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის  I ნახევარი ქ. დუშეთი. თეატრის ქ. #6 08.01.14  
6938 საცხოვრებელი სახლი სახლი‐XX ს‐ის შუა პერიოდი ქ. დუშეთი. თეატრის ქ. #12 08.01.14  

6939 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 70‐80‐იანი 
წლები

ქ. დუშეთი. თეატრის ქ. #18 08.01.14  

6940 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 70‐იანი წლები ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #23 08.01.14  

6941 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 70‐იანი წწ ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #25 08.01.14  
6942 დუშეთის გამგეობისა და 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს შენობა

1950‐იანი‐1960‐იანი წწ. მიჯნა ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #27 08.01.14  

6943 საცხოვრებელი სახლი 1870‐იანი წლები ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #32 08.01.14  



6944 საცხოვრებელი სახლი 1888 წელი ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #43 08.01.14  
6945 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის  ბოლო მეოთხედი. 

შენობა მოიცავს XIX ს‐ის I 
ნახევრის ფენებს

ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #45 08.01.14  

6946 საცხოვრებელი სახლი. ყოფილი 
დუქანი 

XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #47 08.01.14  

6947 ყოფილი კინოთეატრის შენობა 1950‐1960‐იანი წლების მიჯნა ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ. #47 08.01.14  

6948 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის დასაწყისი ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქუჩა 08.01.14  
6949 ნიკო კეზელის ყოფილი 

საცხოვრებელი სახლი 
1914 წელი ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#54 08.01.14  

6950 ლიბერთი ბანკის შენობა 1908 წელი ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#56 08.01.14  
6951 სამხედრო კომისარიატის შენობა XVIIIს‐ XIX საუკუნის 70‐იანი 

წლები
ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#64 08.01.14  

6952 საცხოვრებელი სახლი XVIII ს‐ის ბოლო. XIX ს‐ის I და II 
ნახევარი  

ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#67 08.01.14  

6953 ყოფილი დუქანი XIX ს‐ის ბოლო ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#76 08.01.14  
6954 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#90 08.01.14  
6955 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ საუკუნე ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#92‐94 08.01.14  
6956 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის 70‐80‐იანი წლები ქ. დუშეთი.  შოთა რუსთაველის ქ.#98 08.01.14  
6957 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ.#100 (I) 08.01.14  
6958 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი ქ. დუშეთი. შოთა რუსთაველის ქ.#100 (II) 08.01.14  
6959 საცხოვრებელი სახლი. ე.წ. 

"ლიმონათი"
XIX ს‐ის I ნახევარი ქ. დუშეთი. გიორგი სააკაძის ქ. #81 08.01.14  

6960 ყაზარმა XIX ს‐ის ბოლო. XX საუკუნის 
დასაწყისი

ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #3 08.01.14  

6961 ყაზარმა XIX ს‐ის ბოლო. XX საუკუნის 
დასაწყისი

ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #3. კორპუსი #14 08.01.14  

6962 ყაზარმა XIX ს‐ის ბოლო. XX ს‐ის 
დასაწყისი

ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #3. კორპუსი #7 08.01.14  

6963 სამხედრო უწყების შენობა. 
(ყოფილი სამხედრო მაღაზია და 
საწყობი)

XIX ს‐ის ბოლო. XX საუკუნის 
დასაწყისი

ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #3 08.01.14  

6964 საცხედრე XIX‐XX ს‐ის მიჯნა ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #3 08.01.14  
6965 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის II ნახევარი ქ. დუშეთი სამხედრო დასახლება #1 08.01.14  
6966 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 90‐იანი წლები ქ. დუშეთი.  შამანაურის ქ.#6 08.01.14  

6967 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#12 / შოთა 
რუსთაველის ქუჩა. #55

08.01.14  

6968 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#14 / შოთა 
რუსთაველის ქუჩა

08.01.14  

6969 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 60‐80‐იანი 
წლები

ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#20 08.01.14  

6970 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 70‐80‐იანი 
წლები

ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#41 08.01.14  

6971 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 90‐იანი წლები ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ. #43/ ცოტნე დადიანის ქ. 
#7

08.01.14  

6972 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐XIX საუკუნის I ნახევარი ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#47 08.01.14  



6973 საცხოვრებელი სახლი 1910 წელი ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#55 08.01.14  
6974 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 80‐იანი წლები ქ. დუშეთი. ნაზი შამანაურის ქ.#57 / შოთა 

რუსთაველის ქუჩა. #57
08.01.14  

6975 საცხოვრებელი სახლი XVIII ‐XIX საუკუნის დასაწყისი 
და 90‐იანი წწ. მიწურული

ქ. დუშეთი. შიო არაგვისპირელის ქ.#33 08.01.14  

6976 ყოფილი დუქანი  1907 წელი ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#4 08.01.14  
6977 ყოფილი დუქანი  XX ს‐ის დასაწყისი ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#6 08.01.14  
6978 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#14 08.01.14  
6979 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი. XX ს‐ის 

დასაწყისი
ქ. დუშეთი.  წმ. ნინოს ქ.  #16 / ნაზი შამანაურის ქ.  #16       08.01.14  

6980 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#20 08.01.14  
6981 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის 10‐30‐იანი 

წლები
ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#30 08.01.14  

6982 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის პირველი 
ნახევარი

ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#31 08.01.14  

6983 საცხოვრებელი სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#33 08.01.14  
6984 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო 

მეოთხედი
ქ. დუშეთი,   წმინდა ნინოს ქ.#35 08.01.14  

6985 საცხოვრებელი სახლი 1904 წელი ქ. დუშეთი, ვაჟა‐ფშაველას ქ.#38 08.01.14  
6986 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები ქ. დუშეთი. მერაბ კოსტავას ქ. #28 / ილია ჭავჭავაძის ქ. 

#3
08.01.14  

6987 მირზა გელოვანის მემორიალური 
სახლ‐მუზეუმი

XIXს. II  ნახევარი დაბა თიანეთი
ვაჟა‐ფშაველას ქ.N35

10.04.14  

6988 კართანის ეკლესია X‐XI სს სოფ. მაღაროსკარი 10.04.14  
6989 ძველი სკოლის შენობა 1890 წელი სოფ. მაღაროსკარი 10.04.14  
6990 დაბა წყნეთის წმ. გიორგის სახ. 

ეკლესია
XVI საუკუნე დაბა წყნეთი, მერაბ კოსტავას ქ. 10.04.14  

6991 ანა კალანდაძის საცხოვრებელი 
სახლი

მე‐20 საუკუნის      20‐იანი 
წლები

სოფ. ხიდისთავი 23.07.14  

6992 მდინარე დურუჯის ნაპირსამაგრი 
დამბა

1906 წელი ყვარლის მუნიციპალიტეტი 23.07.14  

6993 ჰასან იმრან ოღლის მავზოლეუმი 
#1

XVIII ს. სოფ. სავანეთი (ძვ. იმირ‐ასანი) 24.07.14  

6994 სოფ. სავანეთი, მავზოლეუმი #2 XIX ს. სოფ. სავანეთი (ძვ. იმირ‐ასანი) 24.07.14  

6995 სოფ. სავანეთი, მავზოლეუმი #3 XIX ს. სოფ. სავანეთი (ძვ. იმირ‐ასანი) 24.07.14  

6996 სოფ. სავანეთი, მავზოლეუმი #4 XIX ს. სოფ. სავანეთი (ძვ. იმირ‐ასანი) 24.07.14  

6997 სოფ. ჭაფალა, მავზოლეუმი #1 XIX ს. სოფ. ჭაფალა (კოჩულო) 24.07.14  

6998 სოფ. ჭაფალა, მავზოლეუმი #2 XIX ს. სოფ. ჭაფალა (კოჩულო) 24.07.14  

6999 სოფ. ჭაფალა, მავზოლეუმი #3 XIX ს. სოფ. ჭაფალა (კოჩულო) 24.07.14  

7000 წმ. გიორგის ეკლესია 1867 წელი სოფ. ბოსლევი 15.08.14  



7001 სულხან ჭავჭავაძის
სასახლე

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი სოფელი ვაზისუბანი. 15.08.14  

7002 წმ. გიორგის ეკლესია 1893‐1895 წელი სოფ. შუბანი  15.08.14  
7003 ივანე ანდრონიკაშვილების 

სასახლე
1880 ‐ იანი წლები  სოფ. არაშენდა  15.08.14  

7004 კართანას ეკლესია XI საუკუნე ნასოფლარი კართანა 15.08.14  
7005 სამების ეკლესია მარტაზისხევისა. XI ს. პირველი მესამედი მცხეთა 15.08.14  

7006 მაცხოვრის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ჭილურტი  15.08.14  
7007 არქეოლოგიური მუზეუმი XX ს ჭავჭავაძის ქ.№ 77 15.08.14  
7008 ვ.ჭაბუკიანის სახელობის 

კლასიკური ბალეტის სკოლა
XX ს‐ის შუა ხანა ტბელ აბუსერიძის ქ.№11  15.08.14  

7009 ვაჩნაძიანის წმ. გიორგის 
სახელობის ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ვაჩნაძიანი. 15.08.14  

7010 რესტორანი XX ს‐ის შუა ხანა თამარ მეფის გამზირი
 N16

15.08.14  

7011 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის ბოლო დაბა ჩაქვი.
ნინოშვილის ქ.
 №18 

15.08.14  

7012 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის
ბოლო

დაბა ჩაქვი.
ნინოშვილის ქ. 
№24

15.08.14  

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

სოფ. სამთავისი‐იგოეთის მიდამოები 19.09.14  ეროვნული

7014 მთავარანგელოზის სახელობის 
ტაძარი

შუა საუკუნეები სოფ. თელა 06.10.14  

7015 მთავარანგელოზთა კომპლექსის 
მცირე სამლოცველო

შუა საუკუნეები სოფ. თელა 06.10.14  

7016 დოროყაშვილების სახლი XIX ს‐ის ბოლო სოფელი ანაგა  06.10.14  

7017 კუპრაშვილების სახლი 1860 წ. სოფელი ტიბაანი 06.10.14  
7018 სოფელ ქვემო მაჩხაანის თეატრი 1898‐1899 წლები სოფელი ქვემო მაჩხაანი 06.10.14  

7019 ნადირაშვილების სახლი XVIII ს.ბოლო, XIX ს. დასაწყისი სოფელი ქვემო მაჩხაანი 06.10.14  

7020 ხატიაშვილების სახლი 1900 წ. სოფელი ვაქირი 06.10.14  

7021 თეკლა თანდაშვილის დუქანი 1907 წ. სოფელი ანაგა  06.10.14  

7022 ბათუმის შუქურა XIX საუკუნის 50‐იანი წლები ქალაქი ბათუმი
ბულვარის ტერიტორია
გოგებაშვილის ქ.

17.12.14  

7023 საცხოვრებელი სახლი XIX –XX საუკუნის მიჯნა ქ.ბათუმი, ასათიანის
ქ. №28

17.12.14  



7024 დავით კლდიაშვილის სახლ‐
მუზეუმი

XIX‐XX სს. სოფ. ზედა სიმონეთი 17.12.14  

7025 თრიალეთის პეტროგლიფები პრეისტორიული ხანა ‐ 
აშელური, მუსტიეური, 
საკუთრივ პეტროგლიფების ‐ 
მეზოლითური, ადრე და 
შუაბრინჯაოს ხანა

სოფელი განთიადი 17.12.14  

7026 ორბელიანთა სასახლე 1901 წელი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
სოფელი ვაშლოვანი

17.12.14  

7027 მემორიალური ორთქლმავალი 1871 წელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
დაბა შორაპანი

17.12.14  

7028 კოტე აფხაზის სასახლე მე‐19 საუკუნე სოფ.კარდენახი,
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

17.12.14  

7029 შაშიანის სამება VI ს. სოფ. შაშიანი. 09.01.15  
7030 სოფ. ახატანის

 სკოლა
XX ს‐ის
დასაწყისი

დუშეთის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ახატანი 09.01.15  

7031 დამპალას ციხე‐გალავანი XVIII ს‐ის
 მეორე ნახევარი

სოფ. ვაზიანი. 09.01.15  

7032 სუმბიანის ეკლესია გვიანფეოდალური ხანა. სოფ. ვაზიანი. 09.01.15  
7033 ,,ტატიას საყდარი” შუა საუკუნეები ქ. გურჯაანი 09.01.15  
7034 ,,ყვავის საყდარი” VIII‐IX სს. სოფ. ჩუმლაყი. 09.01.15  
7035 “წმ. გიორგის“ სახ. ეკლესია XIX ს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გუნდაეთი 09.01.15  
7036 ბერების საყდარი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. წინამძღვრიანთკარი 08.04.15  
7037 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები  სოფ. წინამძღვრიანთკარი 08.04.15  
7038 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები  სოფ. წინამძღვრიანთკარი 08.04.15  
7039 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. არაშენდა 08.04.15  
7040 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია XIX ს‐ის ბოლო, XX ს‐ის 

დასაწყისი
სოფ. წითელი სოფელი 08.04.15  

7041 წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეეები სოფ. ხვანი 08.04.15  
7042 ციხე‐დარბაზი XVII‐XVIII სს. სოფ. ზემო ოსიაური 08.04.15  
7043 ფიცხელაურების  (მრიზიანების) 

კოშკი
აგების ზუსტი თარიღი 
უცნობია. სავარაუდოდ, ის  
აშენებული უნდა იყოს XVIII ს‐
ის შუა ხანებში  ან II 
ნახევარში.

სოფ. პატარძეული 08.04.15  

7044 ნაეკლესიარი X‐XI სს. შინდაკრავას ხეობა.
სოფელი წოდორეთიდან სამხრეთ  ‐დასავლეთით 8 კმ.

08.04.15  

7045 წმ. სტეფანეს ეკლესია VI‐VII სს. აღდგენილია XV‐XVI 
სს‐ში

ნაქალაქარ გრემის დასავლეთით, ხუთი კილომეტრის 
მანძილზე. 
მდინარეების ბოლიისა და მასხარის შესართავთან.

08.04.15  

7046 ფაიტონის ხატი შუა საუკუნეები სოფ. ზაქაროდან ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 2 კმ‐ზე. 10.04.15  



7047 შინდიანის ხატი VIII‐IX სს. სოფ. ზაქაროდან აღმოსავლეთით 1,5 კილომეტრზე. 10.04.15  

7048 ცაცხვიანის ხატი გვიან შუა საუკუნეები სოფ. ზაქაროდან ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 2კმ. 10.04.15  
7049 ქ. სიღნაღში, ივ. ლოლაშვილის 

ქ.№ 7/ კოსტავას ქ. №1‐ში 
XIX სუკუნის II ნახევარი – XX 
საუკუნე

ქ. სიღნაღი 10.04.15  

7050 ერისთავების სასახლე XIX საუკუნის I ნახევარი სოფ. ლამისყანა 10.04.15  
7051 ვეზირიშვილების (ყოფილი) 

საცხოვრებელი სახლი
XIX საუკუნის შუა წლები სოფ. ზემო ოსიაური 10.04.15  

7052 „ღვთისმშობელი“ განვითარებული შუა 
საუკუნეები

ნასოფლარი პიტნარა 14.05.15  

7053 წინამძღვრიშვილების ეკლესია XIX ს. სოფ. წინამძღვრიანთკარი 14.05.15  
7054 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეების 

დასაწყისი
სოფ. ზაქარო 14.05.15  

7055 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია IX ს. II ნახევარი სოფ. მარტოთუბანი (სასაფლაოზე) 14.05.15  

7056 კვირაცხოვლის ეკლესია XIII – XIV ს.  სოფ. გოლთეთი
 (ძველი სასაფლაოს ტერიტორიაზე)

14.05.15  

7041 ღვთისმშობლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზაქაროდან სამხრეთ‐აღმოსავლეთით,  2,9‐3 კმ‐ში.  
(ყანებში)

14.05.15  

7058 კვირაცხოვლის ნიში შუა საუკუნეები სოფ.ზაქარო (სოფ საქაროდან სამხრეთ‐
აღმოსავლეთით, 2,3კმ‐ში ყანაში

14.05.15  

7059 წმ.იოაკიმ და ანას სახელობის
დარბაზული ეკლესია

XVIII საუკუნის
მიწურული 
XIX საუკუნის
დასაწყისი

სოფ. წყაროსთავი 14.05.15  

7060 წმ. გიორგი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სასირეთი 14.05.15  
7061 ივანე ჯავახიშვილის სახლ‐

მუზეუმი
XIX ს. სოფ. ხოვლე 14.05.15  

7062 წარჩეს ნათლისღების ეკლესია 1893 წ. სოფ. წარჩე 14.05.15  
7063 ჭუბურხინჯის წმ. გიორგის 

სახელობის ეკლესია
XIX ს. სოფ. ჭუბურხინჯი 14.05.15  

7064 საცხოვრებელი სახლი XX დასაწყისი ქ. ბორჯომი,
მერაბ კოსტავას
 ქ. №29

22.05.15  

7065 ილია წინამძღვრიშვილის 
სახელობის სასოფლო‐სამეურნეო 
ტექნიკუმი

XIX საუკუნის 60‐იანი წლები სოფ. წინამძღვრიანთკარი 22.05.15  

7066 წმ. ნიკოლოზის ეკლესია X საუკუნე 
XV ს. XIX ს. 

სოფ. მირონწმინდა
დგას სოფლის აღმოსავლეთ განაპირას, სასაფლაოზე

22.05.15  

7067 ღვთისმშობლის ეკლესია ადრინდ. ფეოდ. ხანა. ცხვარიჭამიის თემი, სოფ. კევლიანი 22.05.15  
7068 მთავარანგელოზთა სახელობის 

ტაძარი 
განვით.  შუა საუკუნეები სოფ. მარტყოფი (ავთანდარიანში, ტყეში) 08.06.15  

7069 სინაგოგა XIX‐XX სს‐ის მიჯნა ქ. ბათუმი, 9 მარტის ქ.№6 09.07.15  
7070 საცხოვრებელი სახლი XIX‐ის დასასრული, XX ს‐ის 

დასაწყისი
ქ. ბათუმი, ვაჟა‐ფშაველას ქ. №13 09.07.15  



7071 წარჩეს ციხე ადრეული შუა საუკუნეები  სოფ. წარჩე 
(სოფ. 1 კმ‐ში)

09.07.15  

7072 გულბაათ ჭავჭავაძის 
საცხოვრებელი სახლი

XIX საუკუნის I ‐ნახევარი სოფ. ვაზისუბანი 07.08.15  

7073 ოფრეთის ოხარკი ხარაბას 
„ნახევრად ღია“ ეკლესია

XVIII‐XIX საუკუნეები სოფ. ოფრეთი 07.08.15  

7074 სადახლოს ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სადახლო 07.08.15  
7075 ბრდაძორის „ნახევრად ღია“ 

ეკლესია
XIX‐საუკუნე სოფ. ბრდაძორი 07.08.15  

7076 მელიქაშენის დიდი 
(სამეკლესიანი) დარბაზული 
ეკლესია

VI‐VII საუკუნეები სოფ. ხოჯორნის აღმოსავლეთით. ნასოფლარი 
მელიქაშენი

07.08.15  

7077 მელიქაშენის მცირე დარბაზული 
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხოჯორნის აღმოსავლეთით. ნასოფლარი 
მელიქაშენი

07.08.15  

7078 სადახლოს ყოვლადწმინდა 
ღვთისმშობლის ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სადახლო 07.08.15  

7079 წოფის დარბაზული ეკლესიის 
ნანგრევი

შუა საუკუნეები სოფ. წოფი 07.08.15  

7080 ზაგამაჟამი ”იოთ ვერქი“ 
ღვთისმშობლის ეკლესია

1844‐1864 წწ დაბა შაუმიანი 07.08.15  

7081 სახუნდარის ხარების სახელობის 
კომპლექსი

XVII საუკუნის II ‐ნახევარი სოფ. ტალავერი 07.08.15  

7082 სურბ კარაპეტის ეკლესია 1850 წელი სოფელი განძა (ძვ. განძანი) 07.08.15  
7083 იაკობ ნიკოლაძის სახლ–მუზეუმი XX საუკუნის II ნახევარი თბილისი, ი. ნიკოლაძის ქ. №18 07.08.15  

7084 ციხედიდის კომპლექსის ეკლესია XVII საუკუნე  სოფ. ძეგვი 26.08.15  

7085 „ღვთისმშობლის“ სახელობის 
ეკლესია

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

 სოფ. ჩალაუბანი 26.08.15  

7086 ,,სამკარიანის“ (წმინდა  გიორგის) 
ეკლესია VI საუკუნე.

სოფ. ვაზისუბანი 26.08.15  

7087 ნათლისმცემლის სახელობის 
ეკლესია

XIX საუკუნის  მე‐ II ნახევარი. სოფ. ვაზისუბანი 26.08.15  

7088 წიწამურში ილია ჭავჭავაძის 
მკვლელობის ადგილას აგებული 
მემორიალური კომპლექსი 
(ობელისკი, ბაქანი, კიბე, საყრდენი
კედლები, წყარო)

1937წ. 12 სექტემბერი  სოფ. წიწამური 26.08.15  

7089 დედა‐ღვთისას ეკლესია განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბარეული 26.08.15  

7090 სამღერეთის დარბაზული ეკლესია X‐XI ს‐ის მიჯნა 
გადაკეთებული XIX 
საუკუნეში

სოფ. სამღერეთი 26.08.15  



7091 ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 
ეკლესია

XI საუკუნე, XVI‐XVII სს. სოფ. ღორეშა, ე.წ. მესამე უბანი. დასახლებული 
პუნქტიდან 300 მ. ჩრდილო‐აღმოსავლეთით, 
სასაფლაოზე

26.08.15  

7092 ოფრეთის ანასკენ ქილისას 
ეკლესია

XVII‐საუკუნე სოფ. ოფრეთი 26.08.15  

7093 ბრდაძორის „ნახევრად ღია“ 
ეკლესია ტყეში

XIX‐საუკუნე სოფ. ბრდაძორი 26.08.15  

7094 ხორაკერტის მცირე დარბაზული 
ეკლესიის ნანგრევი

X‐საუკუნე სოფ. ჩანახჩი 26.08.15  

7095 აღქერფის წმ. გიორგის სახელობის 
ცალეკვდერიანი ეკლესია

XV‐XVI
საუკუნეები

სოფ. აღქერფი 26.08.15  

7096 ბრდაძორის სასაფლაოს ეკლესია 1840 წელი სოფ. ბრდაძორი 26.08.15  

7097 მარნეულის წმ. გიორგის ეკლესია XIX საუკუნის ბოლო ქ. მარნეული 26.08.15  

7098 სიონის წმ. გიორგის სახელობის 
„ნახევრად ღია“ ეკლესია

XVII‐XVIII საუკუნეები სოფ. სიონი 26.08.15  

7099 სიონის სარაფშენის (კაკლიანის) 
ეკლესია XV‐XVI საუკუნეები. XVII‐XVIII 

საუკუნეები

სოფ. სიონი 26.08.15  

7100 სოფელ ახყულას დარბაზული 
ეკლესია

გვიანი შუასაუკუნეები სოფელი ახყულა 26.08.15  

7101 ნათლისღების (ზიარების) 
შვერილაფსიდიანი ეკლესია

XIX საუკუნე სოფ. ოფრეთი 26.08.15  

7102 სამების  სამეკლესიანი  ბაზილიკა ადრე ფეოდალური პერიოდი სოფ.ქვემო  ხოდაშენი 26.08.15  

7103 დარბაზული  ეკლესია ადრე ფეოდალური პერიოდი 
(სავარაუ‐დოდ)

სოფ.  ყიზილ‐აჯლო 26.08.15  

7104 სოფ. სიონი, „ხარების” ეკლესია, 
ხუდოს ტერიტორიაზე

შუა საუკუნეები სოფ. სიონი 26.08.15  

7105 ბოსტოღანაშვილებ‐ის 
საცხოვრებელი სახლი

XIX‐საუკუნე დაბა შაუმიანი 26.08.15  

7106 მარნეულის ხიდი XIX‐საუკუნე ქ. მარნეული 26.08.15  
7107 სოფ. სადახლო ,,თავადის სახლი" XIX‐საუკუნე სოფ. სადახლო 26.08.15  

7108 ოფრეთის „აიორის“ ეკლესია 1886 წელი სოფ. ოფრეთი 26.08.15  
7109 ჯანხოშის დარბაზული ეკლესია 

მთის ძირში
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჯანხოში 26.08.15  

7110 ჯანხოშის პასტოფორიუმებიანი 
ეკლესია ოფრეთის გზაზე

შუა საუკუნეები სოფ. ჯანხოში  26.08.15  

7111 მიტოვებული ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი 26.08.15  



7112 სოფ. წერაქვის წმ. გიორგის 
ეკლესია

1626 წელი სოფ. წერაქვი 26.08.15  

7113 ულიანოვკის ქვის ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ულიანოვკა 26.08.15  
7114 ყუდროს სურბ მარიამის ეკლესია 

სასაფლაოზე
XIX‐საუკუნე სოფ. ყუდრო 26.08.15  

7115 წოწოლას მთის ‐ ბაშყუდროს 
ეკლესია

შუა საუკუნეები სოფ. ყუდრო 26.08.15  

7116 დიდი მზიგულის” ეკლესია შუა საუკუნეებ სოფ. წერაქვი 26.08.15  
7117 ხაჩიალი ‐„ჯვრის მთის” ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. სიონი 26.08.15  

7118 ეკლესიის ნანგრევი შუა საუკუნეები ქ. მარნეული 26.08.15  
7119 სადახლოს თაზაქენდის წმ. ნინოს 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. სადახლო 26.08.15  

7120 წმ. თამარ მეფის ეკლესია და 
სამრეკლო

1910 წელი სოფ. ხოშარის მიმდებარედ 26.08.15  

7121 ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი 1961‐1972წწ. ქ. ჯვარი, გ. ციმინტიას ქ.#1 31.08.15  ეროვნული

7122 წმინდა ბარბარეს
(ბარბარეთი) სახელ.ეკლესია

X‐XI სს ქ. მცხეთა 31.08.15  

7123 ოფრეთის „კვირაცხოვლის“ 
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი 05.10.15  

7124 ბრტყელაბსიდიანი ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ულიანოვკა 05.10.15  
7125 ღმრთისმშობლის ეკლესია XVII სსაუკუნე სოფ. ულიანოვკას სასაფლაოზე 05.10.15  
7126 ახქენდის დარბაზული ეკლესია 

მთაზე
XVII საუკუნე სოფ. ოფრეთის მიდამოები 05.10.15  

7127 კვირაცხოვლის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიჩბისი 05.10.15  
7128 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიჩბისი 05.10.15  

7129 ვანთების ეკლესია IX‐X სს. სოფ. ზემო ნიჩბისი 05.10.15  
7130 ბეთლემის აბანო ადრე  შუა საუკუნეები IV‐V 

საუკუნეები
სოფ. ბეთლემი 05.10.15  

7131 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX ს სოფ. მუხურა 05.10.15  

7132 მთავარანგელოზთა სახელობის 
ეკლესია

XVIII ს სოფ. ზემო არტანი 05.10.15  

7133
გვალდას მთავარანგელოზის 
სახელობის ტაძარი

შუა საუკუნეები  (X –XI 
საუკუნეები)

ქვედამულახი (მუშკელი‐ გვალდის  მთა) 13.10.15  

7134 სხვიტორის კარის ეკლესია XIX ს. სოფ. სხვიტორი 13.10.15  
7135 ყოფილი პიონერთა სასახლე XX საუკუნის II ნახევარი გაგარინის ქ. №2 13.10.15  
7136 რუსთავის თეატრი 1950‐იან წლები ქ. რუსთავი. ფიროსმანის ქ. №7 14.11.15  
7137 საცხოვრებელი სახლი XX‐საუკუნის შუა წლები ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №1 14.11.15  
7138 საცხოვრებელი სახლი XX‐საუკუნის შუა წლები ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №2 14.11.15  
7139 საცხოვრებელი სახლი XXს‐ის 50‐60‐იანი წლების 

ტიპური ნაგებობაა
ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №18 14.11.15  



7140 საცხოვრებელი სახლი XXს‐ის 50‐60‐იანი წლების 
ტიპური ნაგებობაა

ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №19 14.11.15  

7141 საცხოვრებელი სახლი XX‐საუკუნის შუა წლები ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №21 14.11.15  
7142 საცხოვრებელი სახლი XX‐საუკუნის შუა წლები ქ. რუსთავი. მ. კოსტავას ქ. №22 14.11.15  
7143 წმ. გიორგის ეკლესია – თორის 

ნადარბაზევი
X საუკუნის II ნახევარი სოფ. თორი 05.01.16  

7144 წმ. იოანეს სახელობის ეკლესია 1851 წელი სოფ. უჩმანა (იგივე უჯმანა) 05.01.16  
7145 ცუცხვათის ციხე XV– XVIII ‐ სს სოფ. ცუცხვათი 05.01.16  
7146 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის (ნიკოლოზი, ლიბკნეხტი, 

გეგეჭკორის) ქ. №30
05.01.16  

7147 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის ბოლო ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის (ნიკოლოზი, ლიბკნეხტი, 
გეგეჭკორის) ქ. №36

05.01.16  

7148 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის (ნიკოლოზი, ლიბკნეხტი, 
გეგეჭკორის) ქ. №40‐38

05.01.16  

7149 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის (ნიკოლოზი, ლიბკნეხტი, 
გეგეჭკორის) ქ. №42

05.01.16  

7150 ასურეთის მაცხოვრის სახელობის 
ეკლესია

1871წ სოფ. ასურეთი 05.01.16  

7151 რუსთავის კულტურისა და 
დასვენების პარკი

XX საუკუნის II ნახ. ქ. რუსთავი 05.01.16  

7152 ხუნწის ციხე ადრე შუა საუკუნეე
ბი IV‐VI‐ საუკუნეე
ბი

სოფ. ხუნწი, ქუქითის გორაკზე 05.01.16  

7153 ერეკლეს აბანო გვიანი შუა საუკუნეები ქ.გორი, რუსთაველის ქ. №43 08.01.16  
7154 შორაპნის რკინიგზის სადგური 1893‐1895 წწ. დაბა შორაპანი 08.01.16  
7155 სოფელი ჭაჭკარი უძველესი დროიდან –XIX ს. სოფ. ჭაჭკარი 08.01.16  ეროვნული

7156 ჭიათურის სასწავლო‐
საგანმანათლებლო და 
კულტურულ‐შემოქმედებითი 
ცენტრი
(ყოფილი მეტალურგთა 
კულტურის სასახლე)

XX საუკუნე (1967 წ.) ქ. ჭიათურა, თხელიძის ქუჩა №5. 10.02.16  

7157 მუხრან მაჭავარიანის სახლ‐
მუზეუმი

XX ს. (1974 წ.) სოფ. არგვეთი 10.02.16  

7158 მეჩეთი 1885‐86 წწ. სოფ. ადიგენი 10.02.16  

7159 მეჩეთი 1927 წ. სოფ. ფლატე 10.02.16  

7160 ონადირის წმ. გიორგის ეკლესია X საუკუნე თბილისი, ვაშლიჯვრის სასაფლაოსთან 12.02.16  

7161 კავთის წმ. გიორგის სახ.ეკლესია XIX ს. თბილისი, სოფ. დიღომი, კავთის ქუჩა 21.04.16  

7162 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია XIX ს. სოფ. კორბოული 20.04.16  
7163 ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახლ‐

მუზეუმი
XIX ს. სოფ. ძევერა 20.04.16  

7164 ძმები შალიკაშვილების სახლ‐
მუზეუმი

XIX ს‐ის., II ნახ. ქ. გურჯაანი, ძმ. შალიკაშვილების ქ. #6 20.04.16  



7165 სამაროვანი ადრე შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნიჩბისი 22.04.16  
7166 ვანთების ნამოსახლარი ახ.წ. IX‐X სს სოფ. ზემო ნიჩბისი 22.04.16  
7167 ვანთების სამაროვანი IX‐X სს სოფ. ზემო ნიჩბისი 22.04.16  
7168 ნასოფლარ აბულმუგის წყარო XVIII ს. ნასოფლარი აბულმუგი 28.01.16  
7169 გრაფინია ფესენკოს აგარაკი/ 

მახინჯაურის ბავშთა სახლი
XX საუკუნის დასაწყისი სოფ. მახინჯაური 01.10.15  

7170 ხაბელაშვილების ხის კოჭებიანი 
ხიდი

XVIII ს. სოფ. ხაბელაშვილი 01.10.15  

7171 მახოს ხის ხიდი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მახო 01.10.15  
7172 ნაფარეულის ციხე  XIXს. სოფ. ნაფარეული 01.10.15  
7173 ნაფარეულის 

ციხე/ჭავჭავაძისეული 
რეზიდენცია 

XIX‐XX‐ს‐ის მიჯნა სოფ. ნაფარეული 01.10.15  

7174 ნაფარეულის 
ციხე/ჭავჭავაძისეული 
რეზიდენცია/ცალკე მდგომი 
ნაგებობა 

XIX‐XX‐ს‐ის მიჯნა სოფ. ნაფარეული 01.10.15  

7175 საცხოვრებელი სახლი XIX ს. შუა პერიოდი სოფ. კისისხევი 01.10.15  
7176 საცხოვრებელი სახლი XVIII‐XIXს‐ის მიჯნა  ქ. თელავი. აბანოს ქ. #8‐10‐12

  
01.10.15  

7177 საცხოვრებელი სახლი
XIX‐XX სს

სოფ. უწერა, მახუტიანთ უბანი 01.10.15  

7178 აკაკი ხოშტარიას სასახლე XXს სოფ. სუჯუნა 01.10.15  
7179 შაუმიანის მართლმადიდებლური 

ტაძარი
XIX ს დაბა შაუმიანი 01.10.15  

7180 სორტის ციხე IV‐VI ს.ს. სენაკის მუნიციპალიტეტი 01.10.15  
7181 წმ. პეტრე‐პავლეს სახელობის 

ნაეკლესიარი სკოლის ეზოში
შუა საუკუნეები სოფ. ოფრეთი 21.08.15  

7182 სადაყუდებლო VIII – IX სს. და XI – XII სს. ვარძია 22.12.15  
7183 ეკლესია  გვიან შუა საუკუნეები სოფ. სხლოვანი 22.12.15  
7184 კოშკი  გვიან შუა საუკუნეები სოფ. ბოდახევა 22.12.15  
7185 შაუმიანის სამაფსიდიანი ეკლესია

1872 წ.
დაბა შაუმიანი 22.12.15  

7186 ეკლესია ჩიხიჯვარი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

ქ. ახმეტა, უტოს უბანი 22.12.15  

7187 მთავარანგელოზის სახელობის 
ეკლესია 

XIX ს. II ნახ. სოფ. ძეძილეთი 22.12.15  

7188 ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები  სოფ. მარტოთუბანი 08.02.16  
7189 ნასაყდრალი სავარაუდოდ: 

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბანოჯა 08.02.16  

7190 დამასტურის წმ. გიორგი განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. მუქოდან 1 კილომეტრში აღმოსავლეთით 08.02.16  

7191 გუმბათიანი ეკლესია წმ. გიორგი, 
ვედრებისა ‐ ვედრებელა

XVI ს. სოფ. მანავი,
ნასოფლარ თარაქიდან ჩრდილო‐დასავლეთით 1,5‐2 კმ.

08.02.16  



7192 ასათიანების ციხე შუა საუკუნეები სოფ. დერჩი 17.02.16  
7193 ასათიანების სახლი XIX ს‐ის ბოლო სოფ. დერჩი 17.02.16  
7194 ნაციხარი შუა საუკუნეები სოფ. დერჩი 17.02.16  
7195 გიორგი ახვლედიანის სახელობის 

სახლ‐მუზეუმი
XIX ს. მეორე ნახ. სოფ. დერჩი 17.02.16  

7196 მათე მირიანაშვილის 
მემორიალური სახლი XIX ს‐ის მეორე ნახ

სოფ. დერჩი 17.02.16  

7197 ქუშხევის არქიტექტურული 
ობიექტი

განვითარებული შუა 
საუკუნეები; გვიან შუა 
საუკუნეები

სოფ. ქუშხევი 17.02.16  

7198 უზუნკალას ეკლესია XVII‐XVIII საუკუნე სოფ. ქვემო ბოლნისი 17.02.16  
7199 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №15  17.02.16  
7200 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა ხანა ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №27 17.02.16  
7201 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №41 17.02.16  
7202 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №44 17.02.16  
7203 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №46 17.02.16  
7204 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №47 17.02.16  
7205 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II  ნახევარი ქ. ბოლნისი, ფარნავაზ მეფის ქ. №50 17.02.16  
7206 გიორგიწმინდა XIX ს.  სოფ. ქვემო ბერეთი 25.02.16  
7207 წმ. ნიკოლოზის სახელობის 

ეკლესია
გვიან ფეოდალური ხანა სოფ. თვალადი 25.02.16  

7208 ჯანაანის ღვთისმშობელი გვიანი შუა
 საუკუნეები

სოფ. კოღოთო 25.02.16  

7209 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია XIX ს. სოფ. დერჩი 25.02.16  

7210 წერეთლების ციხე შუა საუკუნეები სოფ. დერჩი 25.02.16  
7211 კოშკი 

(დავითის კონცხი)
შუა საუკუნეები 
(განვითარებული და გვიანი)

სოფ. გელათი ე. წ დავითის კონცხი  01.03.16  

7212 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

1692 წელი სოფ. ახალუბანი 01.03.16  

7213 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

ღვთისმშობლის ტაძარი IV‐V სს. განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. წილკანი 01.03.16  ეროვნული

7213 ღვთისმშობლის ტაძრის 
კომპლექსი

ციხე‐გალავანი  XVIII ს. II ნახევარი სოფ. წილკანი 01.03.16  

7214 აბულეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. სოფელ ხეკორძიას მიმდებარედ 
(ისტორიული სოფ. სათოვლე)

01.03.16  

7214 აბულეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

მცირე ეკლესია XI ს. სოფელ ხეკორძიას მიმდებარედ 
(ისტორიული სოფ. სათოვლე)

01.03.16  

7214 აბულეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სათავსი ნაგებობები XI ს. სოფელ ხეკორძიას მიმდებარედ 
(ისტორიული სოფ. სათოვლე)

01.03.16  

7214 აბულეთის სამონასტრო 
კომპლექსი

სხვა ნაგებობანი XI ს. სოფელ ხეკორძიას მიმდებარედ 
(ისტორიული სოფ. სათოვლე)

01.03.16  



7215 აგურის საყდარი IX‐X  სს. სოფ. საგურამო 01.03.16  
7216 ბორას საყდარი, ბოძის საყდარი X ს. სოფ. ძეგვი 01.03.16  

7217 კოშკი XVII ს. II ნახევარი სოფ. ჩინთი 01.03.16  
7218 ქასურის წმ. გიორგის სახელობის 

ეკლესია
VI ს. სოფ.  საგურამო 01.03.16  

7219 წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია და 
ციხე‐გალავანი

ახ.წ. IV‐VIII სს. – ციხე‐
გალავანი,  გვიანი შუა 
საუკუნეები – ეკლესია.

სოფ. კარსანი 01.03.16  

7220 ზეგარდის წმ. გიორგის 
სახელობის ეკლესია

XIII‐XIV სს. სოფ. მუხათგვერდი 01.03.16  

7221 სარეკის მღვიმე‐გამოქვაბულების 
კომპლექსი

ახ.წ. –I‐III, VI, VIII‐X სს. 
განვითარებული შუა
 საუკუნეები 

საჩხერე‐ჭიათურის მთავარი გზა 14.03.16  

7222 სარეკის ორმაგი მღვიმე ძველი ქვის ხანა (შუა
 პალეოლითი 120‐40000 წწ.; 
ზედა პალეოლითი40‐10 000 
წწ) შუა საუკუნეები

საჩხერის მუნიც. საჩხერე‐ჭიათურის მთავარი გზა.
სოფ. სარეკის ასახვევთან, გზისპირას, 3მ‐ში. მდ. 
ყვირილას მარჯვენა სანაპირო

14.03.16  

7223 ჩხორთოლის ეკლესია სოფ. ჩხორთოლი 28.03.16  
7224 ზემო ღუმურუშის ეკლესია XIX ს. 28.03.16  
7225 ოქუმის ხარების ეკლესია XIX ს. 28.03.16  
7226 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია XVIII‐XIX საუკუნე სოფ. ვანი 28.03.16  

7227 № 1 საჯარო სკოლა XIX საუკუნე 1899 წელი, – 1924 
წლიდან სკოლა

დაბა შაუმიანი 25.05.16  

7228 აკვედუკი ‐ ქვახიდა XVII – XVIII სს სოფ. ხოვლე 25.05.16  
7229 თრიალეთის ეკლესია 1906 წელი სოფ.თრიალეთი, ხრამჰესის ქუჩა 25.05.16  
7230 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი დაბა თრიალეთი, სუვოროვის ქ. №2 25.05.16  
7231 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი დაბა თრიალეთი, სუვოროვის ქ. №6 25.05.16  
7232 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი დაბა თრიალეთი, ხრამჰესის ქ.#32 25.05.16  
7233 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი დაბა თრიალეთი, ხრამჰესის ქ.#34 25.05.16  
7234 აბანო XIXს‐ის II ნახევარი სოფ. ასურეთი, სტალინის ქუჩა 25.05.16  
7235 ძალისის აკლდამა მე‐4 საუკუნის მიწურული, მე‐

5 საუკუნის დასაწყისი
სოფ. ძალისი 25.05.16  

7236 დიდნაურის ნაქალაქარი გვიანბრინჯაო‐ადრერკინის 
ხანა – ძვ. წ. XII ‐ VII სს.

დიდი შირაქის ველი, ადგილი დიდნაური 25.05.16  

7237 ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 
სახელობის დარბაზული
 ეკლესია

XVIII – XIX სს. სოფ. რუისპირი 20.06.16  

7238 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის დასასრული დაბა თრიალეთი, ხრამჰესის ქ. №19 20.06.16  
7239 წმ. თევდორეს სახელობის 

ეკლესია
1820 წელი სოფ. ხეთა 20.06.16  



7240 ჯვარპატიოსნის სახელობის 
ეკლესია

VIII‐IX სს. სოფ. ბულაჩაური (ყოფილი სოფ. აბანოსხევი) 11.07.16  

7241 სამების სახელობის ეკლესია XVII ს. 70‐90‐იანი წლები სოფ. ძეგვი 11.07.16  
7242 კიკოლაანთ საყდარი X ს. სოფ. ქვემო ნიჩბისი 11.07.16  
7243 გუდაბერტყას ნამოსახლარი – 

გუდაბერტყა (გუდაბერტყია‐
ციხიაგორა)

ადრეული ბრინჯაოს ხანა, 
ძვ.წ. XXXI ‐ XXVI, გვიანბრინჯო 
ადრერკინის ხანა ‐ ძვ.წ XII ‐ VII 
სს.

ბერბუკის თემის საკრებულო, სოფ. სვენეთი 11.07.16  

7244 ბჟინევის ციხე განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ბჟინევი 10.08.16  

7245 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

XVI საუკუნე სოფ. ცხრუკვეთი 10.08.16  

7246 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ცხრუკვეთი 10.08.16  

7247 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი სოფ. ასურეთი. ე. ნინოშვილის ქ. N9 10.08.16  

7248 სოფლის კლუბი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი, სტალინის ქ. 10.08.16  
7249 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი, სტალინის ქ. 10.08.16  
7250 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი, სტალინის ქ. 10.08.16  
7251 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი სოფ. ასურეთი. ე. ნინოშვილის ქ. N11 10.08.16  

7252 კომპოზიტორთა შემოქმედებითი 
სახლი

1969‐1970 წწ. ქ. ბორჯომი. ბორჯომის პლატო 10.08.16  

7253 რკინიგზის სადგურთან 
არსებული კოშკი

1907 წელი ქ. საჩხერე 10.08.16  

7254 ეკლესია 1905 წელი სოფ. თორია 11.08.16  
7255 იმირის გორა ნეოლითი. ძვ.წ. VI‐V 

ათასწლეულები
სოფ. იმირი 11.08.16  

7256 შულავერის გორა ნეოლითი. ძვ.წ. VI‐V 
ათასწლეულები

სოფ. იმირი 11.08.16  

7257 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. დიდი თონეთი 11.08.16  

7258 ჯეგეთას არქიტექტურული 
კომპლექსი

წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია განვითარებული და გვიანი 
შუა საუკუნეები

სოფ. ხეთა 11.08.16  

7258 ჯეგეთას არქიტექტურული 
კომპლექსი

ორსენაკიანი ნაგებობა ‐ პალატი განვითარებული და გვიანი 
შუა საუკუნეები

სოფ. ხეთა 11.08.16  

7258 ჯეგეთას არქიტექტურული 
კომპლექსი

გალავანი განვითარებული და გვიანი 
შუა საუკუნეები

სოფ. ხეთა 11.08.16  

7259 მებონიების დარბაზული ეკლესია 
(ბაღმარნის ეკლესია)

განვითარებული შუა 
საუკუნეები ( X –XI სს)

სოფ. აბასთუმანი, უბანი ბაღმარნი 11.08.16  

7260 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი,
9 აპრილის ქ.

11.08.16  

7261 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. გელავერი 11.08.16  



7262 კარტოფილის საწყობი XIX ს‐ის შუაწლები სოფ. ასურეთი,
9 აპრილის ქ.

11.08.16  

7263 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N24

11.08.16  

7264 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის შუა წლები სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N28

11.08.16  

7265 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N31

11.08.16  

7266 საცხოვრებელი სახლი 1820‐1830‐იანი წლები სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N46

11.08.16  

7267 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N65

11.08.16  

7268 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N69

11.08.16  

7269 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N76

11.08.16  

7270 საცხოვრებელი სახლი 1820‐1830‐იანი წლები სოფ. ასურეთი.
სტალინის ქ. N79

11.08.16  

7271 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის II ნახევარი სოფ. ასურეთი,
სტალინის ქ.

11.08.16  

7272 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის I ნახევარი სოფ. ასურეთი,
სტალინის ქ.

11.08.16  

7273 საცხოვრებელი სახლი 1830‐1850‐იანი წლები სოფ. ასურეთი,
სტალინის ქ.

11.08.16  

7274 საცხოვრებელი სახლი 1820‐1830‐იანი წლები სოფ. ასურეთი,
სტალინის ქ.

11.08.16  

7275 ქარის საყდარი XVIII საუკუნე სოფ. საკორინთლო 06.09.16  
7276 ღვთისმშობლის სახელობის 

ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. საკორინთლოს მიმდებარედ, სასაფლაოზე 06.09.16  

7277 ჭოროკნის წმ. გიორგი XV–XVI სს. სოფ. ჭყოპიანი 06.09.16  

7278 ბაგირგზა პერევისა‐ქალაქი 1952‐1953 წწ. ქ. ჭიათურა. ნინოშვილის ქ.  ფანცულაიას ქ. (სოფელი 
პერევისა)

06.09.16  

7279 კახაბერ გულედანის კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ლენჯერი  06.09.16  
7280 ორგორები (დედოფლის გორა) ქ.წ. 4000 წლიდან ქ.შ. VI 

საუკუნე
ბრეთის საკრებულო, სოფელი დოღლაური 06.09.16  

7281 სააგარაკო შენობა XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ციხისძირი 23.09.16  
7282 უშაკოვის აგარაკი XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ციხისძირი 23.09.16  
7283 სააგარაკო შენობა XX ს‐ის დასაწყისი სოფ. ციხისძირი 23.09.16  
7284 პომორსკის აგარაკი XX ს‐ის დასაწყისი დაბა ჩაქვი 23.09.16  



7285 ლაო ჯინ ჯაოს საცხოვრებელი
სახლი

XIX ს‐ის დასასრული სოფ. ციხისძირი 23.09.16  

7286 კოშკურიანი აგარაკი IV რაიონში XIX ს‐ის დასასრული სოფ. ციხისძირი 23.09.16  

7287 ზალენსკის აგარაკი XIX ს‐ის დასასრული სოფ. ციხისძირი 23.09.16  
7288 გოცირიძეების სახლი XIX‐XX სს. მიჯნა ქ. ონი, ტაბიძის ქ.N6 27.09.16  
7289 ვენახჭალის კოშკი განვითარებული 

შუასაუკუნეები
ხანის თემის სოფ. ვენახჭალა 27.09.16  

7290 საცხოვრებელი სახლი  XIX‐XX სს. სოფ. ჭინკაძეები 27.09.16  
7291 თევდორე წმინდანის ეკლესია VI ს. XII‐XIII სს. სოფ. ხატის სოფელი (სოფ.ხატის სოფლიდან 5კმ‐

ზესამხრეთ‐დასავლეთით.)
27.09.16  

7292 მამაშაურის ეკლესია IX‐X სს. სოფ.ვაჩნაძიანი (სოფლის დას‐ით  1,5 კმ‐ზე,მღვრიე 
ხევის მარცხენა  ნაპირზე.)

31.10.16  

7293 მთავარანგელოზის“ სახელობის  
ეკლესია

გვიანდელი  შუა საუკუნეები. სოფ.ვაჩნაძიანი (სოფლის სამხ.
დას‐ით 1,5 კმ‐ზე, ,,გუჯიაურებად“ წოდებულ     
ტერიტორიაზე)

31.10.16  

7294 დიდი კოშკი გვიანდელი  შუა საუკუნეები. სოფ.ვაჩნაძიანი 
(სოფლის  სამხ‐ით (1 კმ‐ზე), ,,გუჯიაურებად“ 
წოდებულ  ტერიტორიაზე)

31.10.16  

7295 ღვთისმშობლის  სახელობის  
ეკლესია

XVIII ს. სოფ.ვაჩნაძიანი (ეკლესია მდებარეობს სოფლის 
სამხრეთით, 3 კმ‐ის  დაშორებით.)

31.10.16  

7296 კოშკი გვიანდელი  შუა საუკუნეები. სოფ.ვაჩნაძიანი 
(სოფლის  სამხ.აღმ‐ით 400 მ‐ზე, კალაურის ხევის 
მარცხენა ნაპირზე.

31.10.16  

7297 ყვავის საყდარი გარდამავალი ხანა სოფ. ვაჩნაძიანი (სოფლის  ჩრდ.აღმ.‐ით 1,5კმ‐ზე 
ვენახებში, ,,ულენჯიანად“ წოდებულ ადგილზე)

31.10.16  

7298 ზურიას  საყდარი გვიანდელი  შუა საუკუნეები სოფ.ვაჩნაძიანი (სოფლის სამხ.‐დას‐ით  2 კმ‐ზე, 
,,გუჯიაურებად“  წოდებულ   ტერიტორიაზე)

31.10.16  

7299 წმ. გიორგის  სახელობის ეკლესია გვიანდელი  შუა საუკუნეები სოფ.ვაჩნაძიანი 
(სოფლის  სამხრეთით (1 კმ. ,,გუჯიაურებად“  
წოდებულ   ტერიტორიაზე)

31.10.16  

7300 ეკლესია XVIII ს. სოფ.ვაჩნაძიანი (სოფლის სამხრეთ‐დასავლეთით2 კმ‐
ის   დაშორებით‐ ე.წ.,,გუჯიაურებში“)

31.10.16  

7301 დარბაზული
ეკლესია

XVII საუკუნე სოფ. ხახალა‐ჯვარი (ხახალა‐ჯვრიდან სამხრეთ‐
დასავლეთით 2 კმ) (ყოფ. დემურლო)

31.10.16  

7302 კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ‐
მუზეუმი

XIX საუკუნე სოფ. ძველი აბაშა 31.10.16  

7303 ჭანტურიების საცხოვრებელი 
კომპლექსი

XIX საუკუნე ქ. აბაშა,
მშვიდობის ქუჩა

31.10.16  

7304 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

XI‐XII საუკუნე; XIX საუკუნე სოფ. ზემო მაჩხაანი 01.11.16  

7305 ყოფილი კულტურის სახლი XX საუკუნის დასაწყისი; 
გადაკეთებულია 1980‐იან 
წლებში

სოფ. მარანი 01.11.16  



7306 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი ქ. ბოლნისი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N24 01.11.16  

7307 საცხოვრებელი სახლი XIX ს‐ის მეორე ნახევარი  ქ. ბოლნისი, ე. ნინოშვილის ქ. N8 01.11.16  
7308 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი ქ. ბოლნისი, გ. სააკაძის ქ. N24 01.11.16  

7309 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი ქ. ბოლნისი, გ. სააკაძის ქ. N48 01.11.16  

7310 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი ქ. ბოლნისი, გ. სააკაძის ქ. N56 01.11.16  

7311 საცხოვრებელი სახლი XIX საუკუნის მეორე ნახევარი ქ. ბოლნისი, სულხან‐საბა ორბელიანის ქ. N66 01.11.16  

7312 საცხოვრებელი სახლი XX საუკუნის 20‐30‐წლები ქ. ბოლნისი, წმინდა ნინოს ქ. N56 01.11.16  
7313 ქართული სასაფლაო განვითარებული და გვიანი 

შუა საუკუნეები; XIX საუკუნე
სოფ. ბარალეთი 01.11.16  

7314 სოფ. დოჭუ გვიანი შუა საუკუნეები; XIX‐
XX სს.

სოფ. დოჭუ 01.11.16  

7315 ჩიკოიძეების საგვარეულო სახლი XIX საუკუნე სოფ. პატარა მეჯვრისხევი 15.12.16  

7316 სოხუმის საკათედრო ტაძარი 1915 წელი ქ. სოხუმი, 4 მარტი/ლესელიძე 15.12.16  
7317 ჭავჭავაძეების სასახლის 

კომპლექსი:
სასახლე XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა სოფ. ნაფარეული 15.12.16  

7317 ჭავჭავაძეების სასახლის 
კომპლექსი:

თავლა XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა სოფ. ნაფარეული 15.12.16  

7317 ჭავჭავაძეების სასახლის 
კომპლექსი:

სამაცივრე XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა სოფ. ნაფარეული 15.12.16  

7317 ჭავჭავაძეების სასახლის 
კომპლექსი:

მოსამსახუ‐რეთა საცხოვრებელი XIX‐XX საუკუნეების მიჯნა სოფ. ნაფარეული 15.12.16  

7318 ბნელეთი. ღვთისმშობლის 
სახელობის ეკლესია

ეკლესია ‐ XII ს.  კედლის 
მხატვრობა ‐ XIII ს‐ის 
დასაწყისი

 სოფ. სკრა, სოფლის სამხრეთით 10 კმ. მდ. სკრის ხეობა 15.12.16  

7319 დოლოჭოპის სამნავიანი 
ბაზილიკა

V – VI საუკუნეები ქ. ყვარელი, მდინარე დურუჯის მარჯვენა ნაპირი 15.12.16  ეროვნული

7320 პეროქსიდული მადნის 
გამამდიდრებელი ფაბრიკა 
„პეროფი“

1939‐1940 წლები ქ. ჭიათურა, 26 მაისის ქ. 
(38.10.31.123 საკადასტრო ერთეულში არსებული №01 
და №02 შენობა)

15.12.16  

7321 ხოვლეგორა ვ.წ. XV ‐ ახ.წ. IV სს. სოფ. ხოვლე 15.12.16  
7322 მთავარანგელოზთა სახელობის 

ეკლესია
1905‐1908 წლები სოფ. ჭელიაღელე 15.12.16  

7323 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი ქ. ბოლნისი, შ. რუსთაველის ქ. №1 15.12.16  
7324 საცხოვრებელი სახლი XIXს‐ის II ნახევარი ქ. ბოლნისი, შ. რუსთაველის ქ. №3 15.12.16  
7325 გიორგი შატბერაშვილის სახლი XVIII საუკუნის შუახანა XX 

საუკუნის დასაწყისი
სოფ. თვალადი 03.02.17  

7326 ივრისპირის ნაქალაქარი და 
ყორღანი

ანტიკური (ძვ.წ. II‐ახ.წ. IV სს.) კოწახურის ქედის დას. კალთის ძირში, მდ. ივრის 
ვაკეზე

03.02.17  

7327 ივრისპირის შუა საუკუნეების 
ნაქალაქარი

ანტიკური (ძვ.წ. II‐ახ.წ. IV სს.) კოწახურის ქედის დას. კალთის ბოლოს, მდ. ივრის 
ვაკეზე აზიდულ სერზე

03.02.17  



7328 ხორანთის ნაქალაქარი ძვ.წ. I ათასწლეულის მეორე 
ნახევრიდან ‐ 1265 წ.

სამუხის (ელდარის) ველი, სამუხის ქედის დასავლეთ 
ძირში

03.02.17  

7329 ილია შავერდოშვილის სახელობის
სკოლა

XIX ს‐ის ბოლო, XX ს‐ის დას. სოფ. ენისელი 03.02.17  

7330 სურბ–სარქისის ეკლესია XIX‐საუკუნის დასაწყისი სოფ. ვაზისუბანი 03.02.17  
7331 მაროდიშის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები (XVIII 

ს.)
სოფ. ძველი ქანდის სასაფლაოზე 03.02.17  

7332 ნაეკლესიარი XI–XIII სს სოფ. კალოთა 03.02.17  
7333 წმ. დემეტრეს ეკლესია ეკლესია  ‐ 1498 წ.  კარიბჭე ‐ 

XVII ს‐ის ბოლო ‐ XVIII ს. 
კედლის მხატვრობა ‐ XV –XVII 
სს.

სოფ. საქადაგიანო 03.02.17  

7334 წმ. გიორგის ეკლესია XIX‐ ს. სოფ. ბუშეტი 03.02.17  
7335 კოშკი‐სამრეკლო გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ხოვლე 03.02.17  
7336 დაბახნების წყარო XVIII‐XIX საუკუნეები ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. 24.03.17  
7337 ნათლისმცემელი XIX საუკუნის I ნახევარი სოფ. ოჟიო 24.03.17  
7338 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. დედალაური 24.03.17  

7339 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XI‐XII საუკუნეები სოფ. ჯონია 24.03.17  

7340 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები (1716 
წ.)

სოფ. ახალდაბა 27.03.17  

7341 ყოფ. ევანგელურ‐ლუთერული 
ეკლესია (დღევანდელი 
მდგომარეობით სპორტული 
კომპლექსი)

1854 წ. ქ. ბოლნისი, კოსტავას ქ. №8 27.03.17  

7342 ეკლესია XIX ს. II ნახევარი სოფ. ჩარგალი 27.03.17  
7343 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX ს‐ის ბოლო, XX ს‐ის დას. სოფ. მანდაეთი 27.03.17  

7344 ჭაქვინჯის ციხე V‐XVII სს. სოფ. ჯიხაშკარი 27.03.17  ეროვნული
7345 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX ს‐ის ბოლო, XX ს‐ის დას. სოფ. ქვაციხე 27.03.17  

7346 მე‐14 საჯარო სკოლა 1952 წელი ქ. ქუთაისი, სულხან‐საბა ორბელიანის 
ქ. N3

29.03.17  

7347 მონუმენტი  „კიდევაც  
დაიზრდებიან“

1975 წლის  9 მაისი ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა.
მარნეული‐თბილისის საავტომობილი მაგისტრალის 
მიმდებარედ.

29.03.17  

7348 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX‐XX  საუკუნე სოფ. რუფოთის სასაფლაო 29.03.17  

7349 ათანაანთ ციხე‐კოშკი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. კარდენახი, სოფლის ომში დაღუპულ გმირთა 
მემორიალური პარკი

29.03.17  

7350 კვირაცხოვლის ეკლესია 
(„ყვავის საყდარი“)

ეკლესია ‐XVIს; შეკეთებულია ‐ 
XVIII‐ XIX სს‐ში

სოფ. ქვენა ტკოცა,
სოფლის ჩრდილო‐აღმოსავლეთით 1 კმ‐ის მანძილზე

29.03.17  



7351 ეკლესია ეკლესია ‐ X ს‐ის მიწურული; 
შეკეთებულია ‐ XIII ს‐ში

სოფ. ქვემო არქევანი (გოშაქილისა)
სოფლის განაპირას ჩრდილოეთით 100 მ‐ის მანძილზე

29.03.17  

7352 ნათლისმცემელი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ვარდისუბანი, სოფლის სასაფლაო 29.03.17  
7353 ღვთისმშობლის ეკლესიის 

კომპლექსი
ორსართულიანი ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ნასოფლარი იხინჭა 29.03.17  

7353 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

ღვთისმშობლის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები ნასოფლარი იხინჭა 29.03.17  

7353 ღვთისმშობლის ეკლესიის 
კომპლექსი

სამრეკლო გვიანი შუა საუკუნეები ნასოფლარი იხინჭა 29.03.17  

7354 დარბაზული ეკლესია გარდამავალი ხანა ნასოფლარი ბალახაური 18.04.17  
7355 მუსოპრიანი‐ წიფორის ეკლესია გვიან ფეოდალური ხანა (XV‐

XVI სს )
სოფ. მუსოპრიანი (წიფორი) 18.04.17  

7356 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ბაზალეთი 18.04.17  

7357 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX‐საუკუნე სოფ. ნაბოსლევი 18.04.17  

7358 სამუსიკო სკოლა 1882 წელი ქ. ახალციხე, ლ.კეცხოველის ქ. №2 25.05.17  
7359 მარანი 1931 წელი სოფ. ასურეთი 25.05.17  
7360 მოლითის რკინიგზის სადგური 1890 წელი სოფ. მოლითი 

(დაბა ხარაგაულიდან მე‐17 კმ.)
25.05.17  

7361 გრიგოლ განმანათლებლის 
სახელობის ეკლესია

1847 წელი სოფ. გომანი 25.05.17  

7362 დიდბატონის კომპლექსი დარბაზული ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მატანი 25.05.17  
7362 დიდბატონის კომპლექსი მარანი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. მატანი 25.05.17  
7363 სამების ეკლესია განვითარებული შუა 

საუკუნეები
სოფ. მატანი 25.05.17  

7364 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. მატანი 25.05.17  
7365 ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს. პირველი ნახევარი სოფ. მატანი 25.05.17  
7366 მიხეილ მაღრაძის დარბაზი XIX ს. 60‐იანი წლები. სოფ. სარო 25.05.17  
7367 პეტრე მაღრაძის დარბაზი XIX საუკუნე სოფ. სარო 25.05.17  
7368 ფ. ფეიქრიშვილის საცხოვრებელი 

სახლი
1914 წელი სოფ. მატანი 25.05.17  

7369 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები  სოფ. პატარა ხარაგაული 12.06.17  

7370 კვიტაშვილის ციხე‐კოშკი შუა საუკუნეები სოფ. კვირიკეწმინდა 12.06.17  
7371 დედაღვთისა – მამუკაანთ ხატი X საუკუნე დაბა მანგლისი

(დაბა მანგლისიდან 5 კმ, სოფ.შეკვეთილამდე)
12.06.17  

7372 წმ. ბარბარეს სახელობის ეკლესია განვითარებული  შუა   
საუკუნეები

სოფ. ველისციხე 
(სოფ. ჩრდ.აღმ‐ით 1,5 კმ‐ზე, ე.წ. ,,ჩაჩაანის“  უბანში)

12.06.17  

7373 წმ. მარიამის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ველისციხე 12.06.17  

7374 ღვთისმშობლის შობის სახელობის 
ეკლესია

VI‐ საუკუნე სოფ. ველისციხე 12.06.17  



7375 სახანალის ხევის ნამოსახლარი 
(სხვაგარად‐ "ზალიკა მიწის 
ნამოსახლარი")

სავარაუდოდ ‐ ადრე შუა 
საუკუნეები

 სოფ. საკირე 12.06.17  

7376 საყდრივაკის ნამონასტრალი სავარაუდოდ – განვითარებუ‐
ლი შუა საუკუნეები

სოფ. საკირე
(სოფ. საკირიდან 2,6 კმ.)

12.06.17  

7377 ქვაყრილები‐ციკლოპური ციხე‐
ნამოსახლარი

სავარაუდო თარიღი ‐ ძვ. წ. II 
ათასწლეულ

 სოფ. საკირე, კოდიანის მთა
(სოფ. საკირიდან 3,5 კმ.)

12.06.17  

7378 ნამოსახლარი 
სეპოს ნაჩეხი

სავარაუდოდ – განვითარებუ‐
ლი შუა საუკუნეები

სოფ. ქვაბისხევი 12.06.17  

7379 ნაგებების  უბნის მარანი ძვ.წ. III‐II სს. ახ.წ. IV ს. სოფ. შილდა 12.06.17  
7380 ცეცხლის ტაძარი III‐IV სს. სოფ. შილდა 12.06.17  ეროვნული
7381 ჭაბუკაურის  სატაძრო კომპლექსი IV‐VI სს. სოფ. შილდა 12.06.17  ეროვნული

7382 თელთუბნის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ზემო ნაქალაქარი 12.06.17  

7383 საყდართგორის ეკლესია და 
ნამოსახლარი

განვითარებული შუა 
საუკუნეები

სოფ. ზემო ნაქალაქარი 12.06.17  

7384 მოსალოცი  ეკლესია გვიან ფეოდალური ხანა სოფ. თვალადი
(ზედა უბანში, სოფლის განაპირას)

12.06.17  

7385 ციციშვილების ციხე‐დარბაზი:
1) სასახლე;
2) საცხოვრებელი კოშკი;
3) აბანო;
4) გალავანი.

XVI‐XVII ს. სოფ. ქვემო ნიჩბისი 12.06.17  

7386 ვაშლიღელეს ნამოსახლარი სავარაუდოდ ადრე შუა 
საუკუნეები 

 სოფ. დვირი 12.06.17  

7387 დვირის ციხე XIII‐XIV სს., მოგვიანო 
შეკეთების კვალით

სოფ. დვირი
(სოფ. დვირიდან 1,2 კმ.)

12.06.17  

7388 მეყავრიშვილის მიწის 
ნამოსახლარი

სავარაუდოდ – ადრე შუა 
საუკუნეები

სოფ. ლიკანი, ბალაგნების ხევი 
(სოფ. ლიკნიდან დაახ. 4,5 კმ.)

12.06.17  

7389 ნაჩეხების ნამოსახლარი  სავარაუდოდ – ადრე შუა 
საუკუნეები

ბორჯომ‐ხარაგაულის ეროვნული პარკი, სოფ.ლიკანი  12.06.17  

7390 სვინი ძირის ნამოსახლარი სავარაუდოდ – ადრე შუა 
საუკუნეები

სოფ. ლიკანი 12.06.17  

7391 ქიმაძის ნამოსახლარი სავარაუდოდ – ადრე შუა 
საუკუნეები

სოფ. ლიკანი 12.06.17  

7392 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIII საუკუნის ბოლო XIV 
საუკუნის დასაწყისი

სოფ. სათერძე 12.06.17  

7393 სკოლა XX საუკუნის 50‐იანი წლები ტოლაანთსოფელი 22.06.17  

7394 გუდელისის წმ. გიორგის ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები დაბა კოჯორი 29.06.17  



7395 ბორჯომ‐ბაკურიანის 
რკინიგზა

1. ბორჯომ‐ბაკურიანის 
სარკინიგზო ხაზი

1897‐1906 წ.  ბორჯომი‐ბაკურიანი ბორჯომი 30.06.17  

7395 ბორჯომ‐ბაკურიანის 
რკინიგზა

რკინიგზის სადგურები:         2.1 
ბორჯომი
2.2. დაბა
2.3. წაღვერი
2.4. ცემი
2.5. ტბა
2.6. ლიბანი
2.7. საკოჭავი
2.8. ბაკურიანი

1897‐1906 წ.  ბორჯომი‐ბაკურიანი ბორჯომი 30.06.17  

7395 ბორჯომ‐ბაკურიანის 
რკინიგზა

3. წაღვერი‐ ცემის სარკინიგზო 
ხიდი

1897‐1906 წ.  ბორჯომი‐ბაკურიანი ბორჯომი 30.06.17  

7395 ბორჯომ‐ბაკურიანის 
რკინიგზა

4. პორტერის ტიპის 
ორთქლმავალი

1897‐1906 წ.  ბორჯომი‐ბაკურიანი ბორჯომი 30.06.17  

7396 ტოლასციხე შუა საუკუნეები  სოფ. პირველი ტოლა 05.07.17  
7397 მაცხოვრის სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები  სოფ. პირველი ტოლა 05.07.17  

7398 ქუნცის მაცხოვრის ეკლესია IX‐X საუკუნეები  სოფ. ქუნცა 
(აწყვიტას თემი)

05.07.17  

7399 ირქას წმ. გიორგის სახელობის 
ეკლესია

XIII საუკუნე სოფ. ვალე 05.07.17  

7400 წმ. სტეფანეს  (სურბ სტეფანოს) 
ეკლესია

1890 წელი  სოფ. კორხი 05.07.17  

7401 კოზმანის
 წმ. გიორგის სახელობის  ეკლესია

XI საუკუნე სოფ. ღორეშა
(სოფლიდან ჩრდ.‐აღმოსავლეთით 3‐4 კმ)

05.07.17  

7402 ღვთისმშობლის    სახელობის   
ეკლესია

XX  საუკუნის დასაწყისი სოფ. კაჭრეთი 05.07.17  

7403 მთავარანგელოზის ნაეკლესიარი 
და სამრეკლო

XIX საუკუნე სოფ. ბოხვაური 05.07.17  

7404 ნაეკლესიარი შუა საუკუნეები  სოფ. გოგიეთი (მაკვანეთის თემი) 05.07.17  
7405 გოგორეთის ეკლესია XIX საუკუნე  სოფ. მერია 

(ძველი გოგორეთი)
05.07.17  

7406 გორისფერდის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. შემოქმედი 05.07.17  
7407 ეკლესია და სამრეკლო‐კოშკი XV ს. აღდგენილია XXI ს. 10‐

იან წლებში
სოფ. დვაბზუ 05.07.17  

7408 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია 1874 წელი სოფ. დვაბზუ 05.07.17  

7409 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

შუა საუკუნეები სოფ. ლაითური 05.07.17  

7410 ლიხაურის (ჭანიეთის) ციხე გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ლიხაური 05.07.17  
7411 ყოფილი სანატორიუმი ლიბანი 1926 წელი სოფ. ლიბანი 05.07.17  



7412 ალ. წუწუნავას სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი

1962 წელი ქ. ოზურგეთი, 
ი. ჭავჭავაძის ქ. N1

05.07.17  

7413 ნამოსახლარი დიდგორა ადრინდელი და გვიანი 
ბრინჯაოს ხანა, ადრე რკინის 
ხანა

სოფ. ჩარდახი 05.07.17  

7414 წმ.  გიორგის  სახელობის  ეკლესია განვითარებული   შუა 
საუკუნეები  და  გვიანდელი  
შუა  საუკუნეები

სოფ.ჩალაუბანი
(სოფლის  ჩრდ.‐დას‐ით 3,5 კმ‐ზე, ნასოფლარ    
ჩალაუბანში)

02.08.17  

7415 ეკლესია გვიანი   შუა    საუკუნეები სოფ. ვაჩნაძიანი
(სოფლის  ჩრდ.დასით  1  კმ‐ზე, მღვრიე    ხევის    
მარჯვენა    ნაპირზე,     ,,ფალახოსროიანში“)

02.08.17  

7416 ,,კორდომიანის“     ეკლესია VIII‐IX საუკუნეები სოფ. კალაური 
(სოფლის სამხრეთ‐დასავლეთით 2‐2,5 კმ‐ზე)

02.08.17  

7417 ,,სამყინაურის”   ეკლესია VI‐VII საუკუნეები სოფ. კალაური
(სოფლის სამხრეთ‐დასავლეთით 2‐ კილომეტრზე)

02.08.17  

7418 ამაღლების   ეკლესია გვიანი   შუა    საუკუნეები სოფ. მუკუზანი
(სოფლის  დასავლეთით 0,5 კმ‐ზე)

02.08.17  

7419 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. მერეთი 02.08.17  

7420 მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია VIII‐IX საუკუნეები სოფ. ვაშლობი
(სოფლის სასაფლაოზე)

02.08.17  

7421 მდ. ამბრის ხევის ხიდი გომბორის 
გზაზე, სოფ. წალმიანთან

XVII‐XVIII საუკუნეები გომბორის გზაზე, სოფ. წალმიანის ტერიტორია 02.08.17  

7422 სვერის ციხე IV‐XVIII საუკუნეები სოფ. სვერი. (სოფ. სვერის დას‐ით, მდ. სვერისხევის 
მარცხენა ნაპირას)

02.08.17  

7423 ხარების  სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე  სოფ. ახატანი 10.08.17  
7424 „კოზმან და დამიანეს“ ეკლესია XVII საუკუნე სოფ. ნორიო 10.08.17  

7425 ლაილაშის ბულვარი 1872 წ. სოფ. ზემო ლაილაში 19.10.17  
7426 აძიკვის წმ. გიორგის ეკლესია და 

სამაროვანი
XI – XII საუკუნეები სოფ. გოხნარი 07.12.17  

7427 ეგნატე ნინოშვილის სახლ‐
მუზეუმი

1880 წელი სოფ. არჩეული 07.12.17  

7428 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია XIX საუკუნე სოფ. ნავარძეთი 07.12.17  

7429 ნავდარაანთკარის ნასოფლარი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ნავდარაანთკარი 07.12.17  
7430 პავილიონი/ავტობუსის გაჩერება XX საუკუნის 70‐იანი წლები ქ. ბორჯომი, 

 დ. აღმაშენებლის ქ.
07.12.17  

7431 გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების
სახლ‐მუზეუმი

1848 წელი;
 XIX ს. მეორე ნახევარი

სოფ. ჭყვიში 07.12.17  

7432 ნებოძირის კოშკი XVII‐XVIII საუკუნეები სოფ. ნებოძირი 07.12.17  
7433 ონიანის კოშკი და მაჩუბი გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჩუკული, უბანი „ნაკიშერი“ 07.12.17  
7434 დაბა სტეფანწმინდის №1 საჯარო 

სკოლის გერგეტის უბნის 
დაწყებითი სკოლა

1887 წელი დაბა სტეფანწმინდა, გერგეტის უბანი 07.12.17  



7435 ღენტორ აბაშიძის სამარხი 1905 წელი სოფ. ჭალა 12.01.18  
7436 მარიამ გობაშვილის სამარხის 

ქანდაკება
1906 წელი ქ. საჩხერე,

წმ. ნინოს ეკლესიის ეზო
12.01.18  

7437 ადამაანთ ციხე XVIII საუკუნის ბოლო სოფ. რუისპირი 12.01.18  
7438 ლალისყურის ციხის 

კომპლექსი
1. ციხე‐გალავანი XVIII საუკუნის დასაწყისი; XIX 

საუკუნე
სოფ. ლალისყური 12.01.18  

7438 ლალისყურის ციხის 
კომპლექსი

2. ეკლესია XVIII საუკუნის დასაწყისი; XIX 
საუკუნე

სოფ. ლალისყური 12.01.18  

7438 ლალისყურის ციხის 
კომპლექსი

3. სასახლე XVIII საუკუნის დასაწყისი; XIX 
საუკუნე

სოფ. ლალისყური 12.01.18  

7439 კვირაცხოვლის ეკლესია გვიანდელი შუა საუკუნეები სოფ. მაგრანეთი 12.01.18  

7440 ფასანაურის ფოსტა 1840 წელი დაბა ფასანაური, მ. კოსტავას ქ. N100 12.01.18  
7441 ქაისხევის წმ.

გიორგის ეკლესია
გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ქაისხევი. (იგივე თანდილაანთკარი) მდ. არყალის 

მარცხენა მხარეს
12.01.18  

7442 შადრევანი „ლომი“ 1888 წელი დაბა სტეფანწმინდა, ალ. ყაზბეგის ქუჩა 12.01.18  
7443 ყოფილი 29‐ე ბაგა‐ბაღის შენობა 1956‐57 წლები ქ. ქუთაისი,

ჩეჩელაშვილის ქ. N24
12.01.18  

7444 ყარაჯაანთ ეკლესია XV‐XVI
საუკუნეები

სოფ. გავაზი
(სოფლის აღმოსავლეთით 6
კმ‐ზე, მდინარეების ალაზნისა და ავანისხევის 
შესართავთან. მდ. ავანისხევის მარცხენა მხარეს

12.01.18  

7445 ჩხერის ციხე XVII საუკუნე სოფ. ჩხერი
(მდ. ჩხერიმელას მარჯვენა
ნაპირზე)

12.01.18  

7446 მძოვრეთის ციციშვილების აბანო XVII საუკუნეები სოფ. ორთუბანი 12.01.18  

7447 კეხისჯვრის ეკლესია VIII‐IX
საუკუნეები

სოფ. წეროვანი 12.01.18  

7448 ჭერემის მამა დავითის ეკლესია VI‐VII
საუკუნეები

სოფ. ჭერემი 12.01.18  

7449 ჭერემის წმ.
გიორგის ეკლესია

გვიანი შუა საუკუნეები სოფ. ჭერემი 12.01.18  

7450 თეთრი გიორგის ეკლესია 
(დეკანოზური)

VI‐VII
საუკუნეები

სოფ. ვარდისუბანი 12.01.18  

7451 შენობა‐ნაგებობა 1875‐1876 წლები ქ. ქუთაისი, ზ. ფალიაშვილის ქ.11 / ფალიაშვილის I 
შესახვევი N1

12.01.18  

7452 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია შუა საუკუნეები სოფ. ცუცხვათი 12.01.18  

7453 ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია

განვითარებული შუა 
საუკუნეები / გვიანი შუა 
საუკუნეები

სოფ. ცუცხვათი 12.01.18  



7454 ავკვეთის წმ. გიორგის ეკლესია  XI‐XII საუკუნეები სოფ. ავკვეთი  09.03.18  
7455 დავითაშვილების საგვარეულო 

მარანი 
გვიანი შუა საუკუნეები  სოფ. კალოუბანი  09.03.18  

7456 ნავდარაანთკარის 
წმ. გიორგის ეკლესია და ნიში 

VI‐VII საუკუნეები. გვიანი შუა 
საუკუნეები 

სოფ.ნავდარაანთკარი 09.03.18  

7457 ხოვლეს კოშკი  XVI‐XVII საუკუნეები  სოფ. ხოვლე 
(სოფ. სასაფლაოზე)

09.03.18  

7458 ხოვლეს მაცხოვრის სახელობის 
ეკლესია 

განვითარებული 
შუა საუკუნეები 

სოფ. ხოვლე  09.03.18  

7459 გიორგი გამყრელიძის სახლი  XIX საუკუნის ბოლო  სოფ. ზოდი  09.03.18  
7460  ალექსანდრე მელიქ 

ფაშაევის სახლი 
XIX საუკუნის ბოლო  სოფ. შაუმიანი  09.03.18  

7461 წმ. გიორგის 
სახელობის ეკლესია 

XIX საუკუნე  სოფელი პატარა ჩხირაული 
(სოფლის სასაფლაოზე) 

09.03.18  

7462 კვირაცხოვლის სახელობის 
ეკლესია

განვითარებული 
შუა 
საუკუნეები 

სოფ. ვაზისუბანი 
(სოფ. დასავლეთით 2 კმ‐ზე, სასაფლაოს 
ტერიტორიაზე) 

09.03.18  

7463 თამარის  სახელობის ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები 

სოფ. ვაზისუბანი 
(სოფლის სამხ.‐დას‐ით 3 კმ‐ზე, ადგილ 
დავითიანში

09.03.18  

7464 დავითიანი  ეკლესია  განვითარებული შუა 
საუკუნეები 

სოფ. ვაზისუბანი 
(სოფლის სამხ.‐დას‐ით 
2,5კმ‐ზე კმ‐ზე, ნათლისხევის მარცხენა ნაპირზე, 
ადგილ დავითიანში 

09.03.18  

7465 წმ. ელიას 
სახელობის ეკლესია 

გვიანდელი შუა საუკუნეები  სოფ. ვაზისუბანი 
(სოფ. დას‐ით 6 კმ‐ზე, ტყეში,შაშიანის ხევის 
პირას) 

09.03.18  

7466 ტაბაწყურის ხარების ეკლესია X საუკუნე  სოფ. ტაბაწყური 09.03.18  
7467 ნაგომრის 

ღვთისმშობლის შობის ეკლესია 
XIX საუკუნის II ნახევარი  სოფ. ზედა ლუხვანო  09.03.18  

7468 ჯოიანის წმ.გიორგის სახელობის 
ეკლესია

X საუკუნე სოფ. თელოვანის მახლობლად 19.03.18  

7469 იაკობ გოგებაშვილის სახლ‐
მუზეუმი

1900 წლები 
XX საუკუნის 90‐იანი წლები

 სოფ. ვარიანი 18.04.18  

7470 გიორგი ლეონიძის სახლ‐მუზეუმი XIX საუკუნის 60‐იანი წლები სოფ. პატარძეული 18.04.18  

7471 თხმორისის 
წმ. გიორგის ეკლესია

XIX საუკუნე სოფ. გორისა (სასაფლაოზე) 18.04.18  



7472 ჭაპალას ციხე XI‐XVIII საუკუნეები სოფ. ჭაპალა 18.04.18  
7473 ჭაპალას ხიდი XVII საუკუნე სოფ. ჭაპალა 18.04.18  
7474 ნათლისმცემელი IX ‐ X საუკუნეები სოფ. ცხავერი,  ნასოფლარი „გველდესი“ 18.04.18  
7475 „ბნელი ხევის“ ეკლესია 

ფიტარეთის მონასტრის 
მახლობლად

ეკლესია ‐ VIII‐IX სს;  
კარიბჭე ‐ 
XIII ს;  
(სტელათა ფრაგმენტები VI‐VII 
სს.).

(ფიტარეთის მონასტრიდან ჩრდილო‐აღმ. 3.5) 18.04.18  

7476 წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია სოფ. თელოვანი 23.04.18  

7477 პავილიონი / ავტობუსის გაჩერება XX საუკუნის 70‐იანი წლები
(საბჭოთა მოდერნიზმი)

სოფ. ტეზერი 27.04.18  

7478 პავილიონი / ავტობუსის გაჩერება XX საუკუნის 70‐იანი წლები
(საბჭოთა მოდერნიზმი)

სოფ. პატარა ქანდა 27.04.18  

7479 კოდმანის წმ.
დემეტრეს სახელობის
ეკლესია

განვითარებული
შუა საუკუნეები

ქ. მცხეთა 02.05.18  

7480 მგალობლიანთკარის
წმ. გიორგის ეკლესია

XVIII‐XIX
საუკუნეები

ქ. მცხეთა 02.05.18  

7481 კოდმანის
ღვთისმშობლის
სახელობის ეკლესია

გვიანი შუა
საუკუნეები

ქ. მცხეთა 02.05.18  

7482 დარბაზული ეკლესია XIII საუკუნე ქ. ახალქალაქი. 02.05.18  
7483 დარბაზული ეკლესია განვითარებული

შუა საუკუნეები.
გადაკეთებული ‐
XIX საუკუნეში

სოფ. ბალანთა 02.05.18  

7484 მაჭატიის წმ. გიორგის
ეკლესია

X საუკუნე,
გადაკეთებული‐
XIX საუკუნეში

სოფ. მაჭატია 02.05.18  

7485 მეღრეკის კომპლექსი X საუკუნე სოფ. მერენია 02.05.18  
7486 ორჯას ეკლესია XVI საუკუნე სოფ. ორჯა 02.05.18  



7487 ჭიხარულას წმ.
გიორგის ეკლესია

1862‐1863 წლები სოფ. ჭიხარულა 02.05.18  

7488 ხანდოს ეკლესია X საუკუნე სოფ. ხანდო 02.05.18  
7489 ხოსპიოს ეკლესია XIV‐XV

საუკუნეები
სოფ. ხოსპიო 02.05.18  

7490 ვანის ნაქალაქარი ძვ.წ. VIII‐I
საუკუნეები

ქ. ვანი 02.05.18  

7491 ლიკანი ‐ მაცივარი 1895 – 1905
წლებში

სოფ. ლიკანი,
მესხეთის ქ. N16

02.05.18  

7492 ლიკანის პარკის
ორანჟერეა

XIX‐XX
საუკუნეების
მიჯნა

სოფ. ლიკანი,
მესხეთის ქ. N16

02.05.18  

7493 ეკის ნათლისმცემლის
მონასტრის კომპლექსი

იოანე
ნათლისმცემლის
ეკლესია

ეკლესია – IX ‐ X
სს‐ის მიჯნა
(მოიცავს უფრო
ადრინდელ
ფენას)

სოფ. ეკი 02.05.18  

7493 ეკის ნათლისმცემლის
მონასტრის კომპლექსი

კარიბჭე კარიბჭე _ XIII ‐
XIV სს;

სოფ. ეკი 02.05.18  

7493 ეკის ნათლისმცემლის
მონასტრის კომპლექსი

სასახლე სასახლე _
XIII ‐ XIV სს;

სოფ. ეკი 02.05.18  

7493 ეკის ნათლისმცემლის
მონასტრის კომპლექსი

სამრეკლო სამრეკლო _ XIII–
XIV სს‐ის მიჯნა;

სოფ. ეკი 02.05.18  

7493 ეკის ნათლისმცემლის
მონასტრის კომპლექსი

გალავანი გალავანი – X,
XVII‐ XVIII ‐სს

სოფ. ეკი 02.05.18  



7494 N1 საჯარო სკოლა XX საუკუნის
დასაწყისი

ქ. ზესტაფონი,
რ. ლაღიძის ქ. N29.

16.05.18  

7495 დარბაზული ეკლესია განვითარებული
შუა საუკუნეები

სოფ. გუდალეთი 16.05.18  

7496 ყორჩიბაშიშვილების
ციხე‐გალავანი

XVIII საუკუნე ქ. თელავი 16.05.18  

7497 დანიელ ჭონქაძის
სახლ‐მუხეუმი

XIX საუკუნე სოფ. ყვავილი 16.05.18  

7498 ბაქო – ბათუმის
ნავთობსადენის
გადასატუმბი შუალედური 
სადგური

1903 წელი ქ. მცხეთა, არმაზის ქ. N2 16.05.18  


