
 
ქალაქი ქუთაისი 

 
      
 ქ .ქუთაისი 

თამარ მეფის  
57 

შენობა არქიტექტურ

ის 

1990 - იანი 

წლები 

№3.182 

31.05.2012 

 

ქ , . ქუთაისი 

ქუთაისის 

ბოტანიკური 

ბაღი 

 

ექსპლიკაცია 
 

მთავარი 

შემოსასვლელი 

ადმინისტრაციუ
ლი შენობა 
სახლი სადაც 

დაიბადა ნიკო 

მარი 
აუზი 

ორანჟერეა 
აუზი 
ელექტრო 

ჯიხური 
აღმოსავლეთის 

განყოფილება 
ხმელთაშუაზღვი

ს განყოფილება 
ჩრდილოეთ 

ამერიკის 

განყოფილება 
 

  ZeglTa 

dacvisa da 

sportis 
ministris  

2006 wlis   

21 martis 

#3/63     

 V-VII 

saukuneebis 

abano   
(abanos 
kompleqsi) 

ქალაქი ქუთაისი, 

“არქიელის 

გორა,” ბაგრატის 

ქუჩა ¹25-ში 

მდებარე სახლის 

ეზოს 

ჩრდილოეთით 

მოსაზღვრე 

ფართობში 

(ტერიტორია)   

არქიტექტურ
ისარქეოლოგ

იური 

V-VII 

საუკუნეები 
№03/44 

 

VI – VII  
საუკუნეების 
ეკლესია 

ქალაქი ქუთაისი, 

“არქიელის 

გორა”, ბაგრატის 

ქუჩა ¹25-ში 

მდებარე სახლის 

ეზოს 

ჩრდილოეთიდან 

მოსაზღვრე 

ტერიტორია 

არქიტექტურ
ის 

არქეოლოგიუ

რი 

VI-VII 

საუკუნეები 

№03/44 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, 
ქ.ქუთაისი 
სოლომონ I-ის 

ქ. №31 
   

 

არქიტექტურ
ის 

1910 წელი №3 164 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ცისფერყანწელთ

ა ქ. ¹7 

არქიტექტურ
ის 
 

XIXს. II ნახ. 
 
 

3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ცისფერყანწელთ
ა ქ. ¹3 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIXს. II ნახ. 3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, 

პუშკინის ქ. 

¹1/ცისფერყანწელ
თა ქ. ¹1 
 

არქიტექტურ
ის 

XIXს. II ნახ. 
 

 

3/198 

 

#1 bavSvTa 
poliklinika 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, 

ცისფერყანწელებ
ის ქ. 

¹13/პუშკინის ქ. ¹1 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1900 წ. 3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, 

ცისფერყანწელებ
ის ქ. ¹9 
 

არქიტექტურ
ის 

XXს. 

დასაწყისი 
 

3/198 

 

kinoTeatri 
“radiumi” 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ცისფერყანწელებ
ის ქ. ¹7 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1911 წელი 3/198 

 

sastumro 
“quTaisi” 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

რუსთაველის ქ. 
¹5 
 

არქიტექტურ
ის 

1935 წელი 3/198 



 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹13 
 

საქართველო, 
ქ. ქუთაისი, 

წმ. ნინოს ქ. 
¹13 
 

1882 წელი 3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹11 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XXს. 

დასაწყისი 
 

3/198 

 

Tojinebis Teatri 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹9 

არქიტექტურ
ის 
 

1898-

1909წწ; 1912 

წ. 
 

3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹7 

არქიტექტურ
ის 

XIXს. 

ბოლო 

3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli, savaWro 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის ქ. ¹3 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XXს-ის 

დასაწყისი 
 

3/198 

 

afTiaqi #4 
 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის ქ. ¹14 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX-XXსს 

მიჯნა 

3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 

საქართველო, 

ქ.ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის ქ. ¹14 
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX-XXსს 

მიჯნა 

3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის ქ. ¹16 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX-XXსს 

მიჯნა 
 

3/198 

 

wm.ninos 
gimnazia 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹2 

არქიტექტურ
ის 

1857-

1863წწ; 
1900-

1901წწ. 
 

3/198 



 

ganaTlebis 
muSakTa saxli 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

რუსთაველის ქ. 
¹4 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIXს. 

ბოლო 

 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

პუშკინის II ჩიხი. 
¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

 3/198 

 

sacxovrebeli 
saxli 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის I ჩიხი ¹4 
 

არქიტექტურ
ის, 

მემორიალურ

ი 
 

1897-1913წწ 3/198 

 

n.berZeniSvilis 
saxelobis 
saxelmwifo 
istoriuli 
muzeumi 
 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის ქუჩა 
¹1 
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX 

საუკუნის II 

ნახევარი 

№3/209 

 

sacxovrebeli 
saxli 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹6 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

№3/164 

 
 

 
 
 

 

დ.კაკაბაძის 
სახელობის 

სახვითი 
ხელოვნების 
გალერეა 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹8  

 

არქიტექტურ
ის 

1906 წელი   №3/164 

 

ადამიანის 
უფლებათა 
სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹18 
 

არქიტექტურ
ის, 

ქალქთმშენებ

ლობის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

№3/164 

 
 
 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹27  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

№3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹42 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1906 წელი   №3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹44 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1881-1882 

წწ. 

№3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹61 
 

არქიტექტურ

ის 
 

1910 წელი   №3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 
¹81 
 

არქიტექტურ

ის 
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

№3/164 

 

 
 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, შ. 

რუსთაველის ქ. 

¹100 / ბუაჩიძის ქ. 
¹1 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

№3/164 

 

 
 

 

დ. კაკაბაზის 

სახელობის 
სახვითი 
ხელოვნების 

გალერეა 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის ქ. ¹2  
 

არქიტექტურ

ის 
 

1904 წელი   №3/164 

 
 
 

 

sacxovrebeli 
saxli 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹5 
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

№3/164 



 
 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹6  
 

არქიტექტურ
ის 
 

1902 წელი   №3/164 

 
 

 

 
 

 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

1880 წელი №3/164 

 
 
 

 
 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹10  
 

არქიტექტურ
ის 

1898 წელი   №3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹23 
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

№3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹26 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XXსს. 

მიჯნა   

№3/164 

 
 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹27 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

№3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹31 

/ ჯიბლაძის ქუჩა  
 

არქიტექტურ
ის 
 

 XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

№3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹28 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა   

№3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹34 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

№3/164 

 

 
 
 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹40  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX-XXსს. 

მიჯნა   

№3/164 

 

sa 

 
საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹42 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა   

№3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹44  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

№3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹48 
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

№3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹49  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი     

№3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹50 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა, XX I 

ნახ.    

№3/164 

 
 
 

 
 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹52  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

№3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹55 
 

არქიტექტურ

ის 

1887 წელი    №3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹57  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 
 

 
 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹81 

/ როდზევიჩის 

ქუჩა  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  ქ. ¹97 

/ აკ. შანიძის ქუჩა  
 

არქიტექტურ

ის 
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი     

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, აკ. 

წერეთლის  VI 

ჩიხი ¹1  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი     

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 
 
 

 
 
 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, მ. 

ლერმონტოვის  ქ. 

¹3 / ლ. 

ნუცუბიძის ქ. ¹4  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX-XXსს. 

მიჯნა      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

აფთიაქი საქართველოქ. 

ქუთაისი, მ. 

ლერმონტოვის  ქ. 

¹11 / მ. 

ლერმონტოვის II 

ჩიხი 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1880-იანი 

წწ.    

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, მ. 

ლერმონტოვის ქ. 
¹13  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX-XXსს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

აფთიაქი #8 საქართველოქ. 

ქუთაისი, 

მ.ლერმონტოვის  

ქ. ¹14 / 

მ.ლერმონტოვის 

II ჩიხი ¹2 
 

არქიტექტურ

ის 
 

1848 წელი    საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, 

მ.ლერმონტოვის 

ქ. ¹16 / 

მ.ლერმონტოვის 

II ჩიხი  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, 

მ.ლერმონტოვის  

ქ. ¹20  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო     

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹2 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1910 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹4 
 

არქიტექტურ

ის 

1898 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

#1 

პოლიკლინიკ
ა  

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹7  
 

არქიტექტურ
ის 
 

1900-1903 

წწ.      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 
 

1897 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საგრენაჟო 
ქარხანა 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹9  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX-XXსს. 

მიჯნა      

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          



2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

 

საყვავილე 
 

 

 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹9 

არქიტექტურ
ის 

1898 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

 

 

 

 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹10  
 

არქიტექტურ

ის 
 

1899 წელი      საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹11 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ე.წ 
,,ქუთაისელი
ს სახლი“  

საქართველოქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹15  
 

არქიტექტურ
ის 
 

1881 წელი      საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 
 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹17 
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹19 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹21 / 

თამარ მეფის I 

ჩიხი  
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹23 / 

თამარ მეფის I 

ჩიხი  
 

არქიტექტურ
ის 

1882 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹31  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹32 / 

ჯიბლაძის ქ. ¹21   
 

არქიტექტურ

ის 
 

1898 წ., II 

სართული _ 

XX ს-ის 30-

იანი წლები 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹34  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 

სახალხო 
ბანკის შენობა 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹40 / 

ხახანაშვილის 

ქუჩა  
 

არქიტექტურ
ის 

1913 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹41 / 

ტიციან ტაბიძის 

ქუჩა  
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹42 /  

ხახანაშვილის 

ქუჩა  
 

არქიტექტურ

ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹47 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

სახალხო 
ბანკის შენობა 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹49  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 ფოსტა 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹56 
 

არქიტექტურ
ის 

1895-1896 

წწ.  1916-

1917 წწ., 

ჩრდილო-

დასავლეთი

ს ფრთა _ 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          



1950 წ. 2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

სახელმწიფო 
უნივერსიტე
ტი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹59   
 

არქიტექტურ
ის 

1900-1905 

წწ. 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹62  
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, თამარ 

მეფის   ქ. ¹64   
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹9 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ეროვნული 

ბანკი  
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹16  
 

არქიტექტურ

ის 
 

1894-1896 

წწ. 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

ყოფილი 
სასტუმრო 
გრანდოტელი 

სტომატოლო
გიური 
პოლიკლინიკ

ა, აფტიაქი 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹18 

არქიტექტურ
ის 
 

1870 წელი    საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹20  
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹26  
 

არქიტექტუ
რის 

 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ალ. 

პუშკინის   ქ. ¹28  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, პ. 

იაშვილის ქ. ¹7  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ტუბ. 
დისპანსერი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, პ. 

იაშვილის    ქ. ¹9 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, პ. 

იაშვილი ქ. ¹22  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, პ. 

იაშვილის    ქ. ¹25 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, პ. 

იაშვილის 

  ქ. ¹27 

არქიტექტურ

ის 

1910 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ოპერის 
თეატრი  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, წმ. 

ნინოს ქ. ¹17 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX ს-ის 

ბოლო, 1946 

წელს 

დამწვარი 

შენობა 

ხელმეორე
დ აიგო XX 

საუკუნის 

ორმოციან-

სამოციან 

წლებში 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გოგებაშვილის ქ. 
¹2 
 

არქიტექტურ

ის 

1898 წელი საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გოგებაშვილის ქ. 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 



¹6 
 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გოგებაშვილის ქ. 
¹11 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გოგებაშვილის ქ. 
¹16 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გოგებაშვილის ქ. 
¹34 
 

არქიტექტურ
ის 

1901 წელი   საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹3 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

1910-იანი 

წწ.   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹9 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹11 
 

არქიტექტურ

ის 

1910-იანი 

წწ.   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹14 
 

არქიტექტურ
ის 

1880-იანი 

წწ. 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის      ქ. 
¹18 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ჯიბლაძის ქ. ¹20 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹10 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹15 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹23 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹27 / 

გელათის ჩიხი  
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹29 
 

არქიტექტურ
ის 

1912 წელი    საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გელათის ქ. ¹56 / 

თბილისის ქუჩა   
 

არქიტექტურ
ის 

1914 წელი    საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საქართველო
ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს     

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

როდზევიჩის ქ. 
¹2 
 

არქიტექტურ
ის 

1868 წელი    საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          



ქუთაისის 

საგანმანათლ
ებლო 

რესურს-

ცენტრი 
  

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე
ლი სახლი  
 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ტ. 

ტაბიძის ქ. ¹5 

არქიტექტურ
ის 

1895 წელი    საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე

ლი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ტ. 

ტაბიძის ქ. ¹6 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო     

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ფოსტა-

ტელეგრაფის 

სადგური   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ტ. 

ტაბიძის ქ. ¹23  
 

არქიტექტურ
ის 

1850-70-

იანი წწ.     

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

ბიბლიოთეკა   საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ტ. 

ტაბიძის ქ. ¹24 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ტ. 

ტაბიძის ქ. ¹49  
 

არქიტექტურ
ის 
 

1902-1905 

წწ 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

სოლომონ I-ის ქ. 
¹32 
 

არქიტექტურ
ის 
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი      

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

სოლომონ I-ის 
ქ. ¹33 
 

არქიტექტურ

ის 

1910 წელი     საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

 
 
 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ტყაბლაძის 

  ქ. ¹59 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 
 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ნ. 

ბარათაშვილის  

ქ. ¹27  
 

არქიტექტურ
ის 

1882 წელი     საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე

ლი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას  

ქ. ¹2 / 

ნიუპორტის ქ. ¹4 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას 

  ქ. ¹3  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას  

ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას 

  ქ. ¹25  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საბავშვო 

ბაღი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას  

  ქ. ¹37 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას 

  ქ. ¹38  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  

 
   

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას ქ. ¹50 

არქიტექტუ
რის 

 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას 

ქ. ¹55 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა      

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი  
  

  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას  

  ქ. ¹58 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო     

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას 

  ქ. ¹61 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე
ლი სახლი  
  

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

კოსტავას  

 ქ. ¹62 

არქიტექტუ
რის 

 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე

ლი 

სახლი  
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹7 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

ქ. ¹9 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი       

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

ქ. ¹10 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი       

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 
 

 
 
 

 
საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

 
საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

  ქ. ¹15 

 
არქიტექტურ
ის 

 
XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ

ი სახლი  

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹16 
 

არქიტექტურ

ის 

1909 წელი       საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

 
 
 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  

  

3. სახეობა -  

4. თარიღი – 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

  ქ. ¹17 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

 ქ. ¹18 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი        

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

  

 
 
 

საცხოვრებელ

 

 
 
 

საქართველო, ქ. 

 

 
 
 

არქიტექტურ

 

 
 
 
XX 

 

 

 

საქართველო

ს 

კულტურის,  



ი სახლი  
  

  

ქუთაისი, 

თბილისის   

  ქ. ¹22 

ის საუკუნის 

დასაწყისი 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹24 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი        

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

  ქ. ¹47 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

 
 
 

 

 

 
 
საცხოვრებელ

ი სახლი  

 
 

 
 

 

 
 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹49 
 

 

 
 
არქიტექტურ

ის 

 

 
 
XIX-XX სს. 

მიჯნა        

 

 

 

 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

  

 
საცხოვრებელ
ი სახლი  

 
  

 
  

 

 
საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

ქ. ¹56 

 

 
არქიტექტურ
ის 

 

 
XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

 

 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹70 
 

არქიტექტურ
ის 

1920 წელი        საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 



მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი  

  

 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

  ქ. ¹74 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებე

ლი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის  

  ქ. ¹99 
 

არქიტექტურ

ის 

1912 წელი   საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 
 

 
 
 
 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

თბილისის   

ჩიხი ¹2 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

ყაზარმა   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გრიგოლ 

ხანძთელის ქ. ¹67 

 
 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

კლუბის 

შენობა 

“კოლიზეუმი
”   

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გრიგოლ 

ხანძთელის ქ. ¹67 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

ადმინისტრაც
იული შენობა   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გრიგოლ 

ხანძთელის ქ. ¹67 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველო
ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

წმ. 

ნიკოლოზის 

ეკლესია    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გრიგოლ 

ხანძთელის ქ. ¹67 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

პოლიციის ¹2 

განყოფილება    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹2 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹3 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო 

საქართველო

ს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 

  

 
 
 

 
საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

 

 
 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹4 
 

 

 
 
 

არქიტექტურ
ის 

 

 
 
 
XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

 

 

 

 
საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი, 

რუმინეთის 

საელჩო      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹5 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 



3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹7 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹13 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹20 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹21 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹22 

/ ბ. გაპონოვის ქ. 
¹2  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹25 

/ მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹18 
 

არქიტექტურ
ის 

1910 წელი         საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებე
ლი სახლი    

  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹29 

/ მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹20 
 

არქიტექტურ
ის 

1880-იანი 

წწ.        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

საოლქო 

სასამართლო 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ნიუპორტის ქ. ¹38 
 

არქიტექტურ
ის 

1889-1900 

წწ. 

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ლესია 

უკრაინკას ქ. ¹14 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საბჯენი 

კედლის 

ნანგრევი 

(ფრაგმენტი)  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹1 
 

არქიტექტურ

ის 

V-VI სს.        საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹15 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

გელათის 

მეცნიერებათ
ა აკადემია   

 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹17 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

სომხური 

ეკლესია     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

დვალიშვილის ქ. 
¹17 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ახალგაზრდუ
ლი ცენტრი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹12 
 

არქიტექტურ
ის 

1870 წელი         საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹23 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ზაქარია 

ფალიაშვილი
ს სახლ-

მუზეუმი 
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹25 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

შუა ხანა          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

კათოლიკური 

ეკლესია  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹27 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი           

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ქუთაისის 

სასულიერო 

სასწავლებელ
ი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹27 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ქუთაისის 

კულტურულ-

საგანმანათლ

ებლო 

სასწავლებელ

ი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹27 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის II 

ნახევარი          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

საცხოვრებელ
ის სახლი 

  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹34 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

      

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹42 
 

არქიტექტურ
ის 

1912 წელი           საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹50 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

სამხედრო 

კომენდატურ
ა  

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ფ. 

ვარლამიშვილის 

ქ. ¹52 
 

არქიტექტურ
ის 

1890-იანი 

წწ.           

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ე. 

ნინოშვილის  ქ. 
¹35 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ე. 

ნინოშვილის ქ. 
¹45 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის II 

ნახევარი            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ის სახლი 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ზ. 

ფალიაშვილის  ქ. 
¹23 
 

არქიტექტურ
ის 

1882 წელი    საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ზ. 

ფალიაშვილის ქ. 
¹31 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო             

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ცენტრალური 

არქივი  
 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ზ. 

ფალიაშვილის  ქ. 

¹33 / ლილი 

ნუცუბიძის ქ. ¹2 

არქიტექტურ
ის  
 

XX 

საუკუნის 

დასწყისი           

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

გაერთიანებუ
ლი 

ქართული 

ბანკი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ზ. 

ფალიაშვილის ქ. 
¹35 
 

არქიტექტურ
ის 

1915-1916 

წწ.       

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹3  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

ქ. ¹4 / 

იერუსალიმის ქ. 
¹21 
 

არქიტექტურ

ის 

1910 წელი             საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

ქ. ¹6 / 

იერუსალიმის ქ. 
¹23 
 

არქიტექტურ

ის 

1910 წელი         საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 
დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

სინაგოგა     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

ქ. ¹10  
 

არქიტექტურ
ის 

1886 წელი             საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

სინაგოგის 

დამხმარე 

სათავსო    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹10  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო      

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 სინაგოგა     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹47  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი   

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹50 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX-XX სს. 

მიჯნა   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹62 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბ. 

გაპონოვის 

  ქ. ¹70 
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის II 

ნახევარი          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ე. 

ახვლედიანის 

  ქ. ¹8 
 

არქიტექტურ
ის 

1904 წელი            საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 
 

საცხოვრებელ
ი სახლი   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გრიშაშვილის 

ქ. ¹1 / ალ. 

პუშკინის II 

ჩიხი ¹2  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის II 

ნახევარი          

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 
 

აფთიაქი ¹2      

 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გრიშაშვილის  

 ქ. ¹4  
სტურუას ქუჩა  

 

არქიტექტურ
ის 

1893 წელი         საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

  

 
საცხოვრებელ
ი სახლი      
  

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გრიშაშვილის  

  ქ. ¹16  
 

 

არქიტექტურ
ის 

 

XIX-XX სს. 

მიჯნა           

 

 

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გრიშაშვილის 

  ქ. ¹28  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ი. 

გრიშაშვილის  

  IV შეს. ¹3  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი     

საქართველ
ო, ქ. 

ქუთაისი, 

ბაგრატის 

  ქ. ¹1 

 
  

არქიტექტურის XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

 საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 კაპ. 

მშენებლობი
ს 

სამმართველ
ო, პასაჟი 

  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ცისფერყანწელებ

ის ქ. ¹1 / ზ. 

ფალიაშვილის ქ. 
¹8  

 
 

 
 

არქიტექტურ
ის 

1880-იანი 

წწ.      

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 საცხოვრებელ
ი სახლი      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ცისფერყანწელებ
ის ქ. ¹2 / ზ. 

ფალიაშვილის ქ. 
¹6  

 

 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 “ჯავახაძის 

წყარო”      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ქიბულის 

ქ. ¹32-სა და ¹34-ს 

შორის  

 
 
 

არქიტექტურ
ის 

1908 წელი            საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 საცხოვრებელ

ი სახლი      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ქიბულის I შეს. 
¹13  

 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

ბურჯანაძის ქ. 
¹14 

 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო            

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 
დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 დასავლეთ 

საქართველო

ს 

სარესტავრაც
იო ცენტრი,  

არქიტექტურ

ის 

განყოფილება 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

დავითის და 

კონსტანტინეს ქ. 
¹2  

 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



  

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

დავითის და 

კონსტანტინეს ქ. 
¹20  

 

 
 
 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

დავითის და 

კონსტანტინე

ს ქ. ¹22  
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

  

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

დავითის და 

კონსტანტინეს ქ. 
¹24  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი  
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

დავითის და 

კონსტანტინეს ქ. 
¹25  
 

არქიტექტურ
ის 

1911 წელი    საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

დავითის და 

კონსტანტინეს ქ. 
¹28  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 
 

 
 
 

 
 

პეტრესა და 

პავლეს 

ეკლესია   
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ბერი 

თევდორეს ქ. ¹9  
 

არქიტექტურ
ის 

1897-1903 

წწ.   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 

3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹2  
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო   

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹22  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ნავთობპროექ

ტი     
 

 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹28 

არქიტექტუ

რის  
 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹37 / 

დ. 

სარაჯიშვილის ქ. 
¹4 
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი 

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

გერმანულ-

ქართული 

საზოგადოება      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹47  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

დავით 

კაკაბაძის 

საცხოვრებელ
ი სახლი    

 
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹51 

არქიტექტურ
ის, 

მემორიალურ
ი 

1913 წელი საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ოცხელის 

სახელობის 

გიმნაზია      
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹58  
 

არქიტექტურ

ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

კლიმენტ 

იოსელიანის 

საცხოვრებელ

ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹60  
 

არქიტექტურ
ის, 

მემორიალურ

ი 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო     

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი       
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი ვ. 

სარაჯიშვილის ქ. 
¹5-7 
 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო    

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი    
  

  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ვ. 

სარაჯიშვილის ქ. 
¹51 

არქიტექტურ

ის 

1882 წელი      საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი       

3. სახეობა - 

არქიტექტ
ურის  

4. თარიღი – 

XX საუკუნის 

დასაწყისი     

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

ლორთქიფანიძის 

ქ. ¹8 
 

  საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, აული 

გალუევ-

ნიჟარაძის ქ. ¹1 / 

გალაკტიონ 

ტაბიძის ქ. ¹33  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი      

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი       
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი აული 

გალუევ-

ნიჟარაძის ქ. ¹2  
 

არქიტექტურ

ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი     

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, აული 

გალუევ-

ნიჟარაძის ქ. ¹6  
 

არქიტექტურ

ის 

1912 წელი       საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 



 

საცხოვრებელ
ი სახლი       
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი ს. 

ყაუხჩიშვილის ქ. 
¹1  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი     

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი    
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, გრ. 

რობაქიძის  ქ. 
¹11  

 

არქიტექტურ
ის 

XIX 

საუკუნის 

ბოლო        

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 წმ. გიორგის 

ეკლესია        
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი გ. 

ჭანტურიას   ქ. ¹2 
 

არქიტექტურ

ის 

1890 წელი     საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ადმინისტრაც
იული შენობა     
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, მ. 

ბროსეს ქ. ¹7  
 

არქიტექტურ
ის 

XX 

საუკუნის 

დასაწყისი         

საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

საცხოვრებელ
ი სახლი         
  

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი 

სტურუას ქ. ¹15 
 

არქიტექტურ
ის 

1904 წელი     საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2008 წლის 16 

ივლისის ¹ 
3/164 

 

ლადო 

მესხიშვილის 

სახ. 

აკადემიური 

თეატრი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, დავით 

აღმაშენებლის 

მოედანი ¹1 
 

არქიტექტურ

ის 

1955 წ. საქართველოს 

კულტურის,  

ძეგლთა 

დაცვისა  

და სპორტის 

მინისტრის                                                                          

2009 წლის 30 

მარტის ¹3/41 

 

საცხოვრებელ

ი სახლი 

საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, 

სოლომონ I-ის 

  ქ. ¹31 
 

არქიტექტურ

ის 
 

1910 წელი     ბრძანება 

N 0 3 / 1 0 0  
 

 ჭომის ბაღი  ქ. ქუთაისი  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 



სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ქუთაისის 

გაბაშვილის სახ. 

კულტურისა და 

დასვენების 

პარკი 

 ქ. ქუთაისი  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ბაგრატის 

ტაძარი 

1. ტაძარი 

გუმბათიანი 

2.სამრეკლო 

3.ციხე 

“უქიმერიონი” 

4.ეკლესია 

“უქიმერიონი” 

5.სხვა 

ნაგებობანი 

 

 

1003 წ. 

გვიანი შუა საუკ. 

შუა საუკუნეები 

შუა საუკუნეები 

შუა საუკუნეები 

უქიმერიონის 

გორა 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 მე-2 საშუალო 

სკოლა 

XIX ს.  ასათიანის 

(ლადო) ქ. ¹22 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ქალაქგეგმარები

ს ძეგლები, 

სანაპიროს 

გაშენება 

(საცხოვრებელი 

სტრუქტურა) 

XIX ს. მდ. რიონის 

ორივე ნაპირი 

“წითელი 

ხიდიდან” 

“ჯაჭვის 

ხიდამდე” 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 
დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ქართული 

კათოლიკური 

ეკლესია 

XIX ს. 50-იანი წ. ვ. 

ვარლამიშვილის 

ქუჩა 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIX ს. თამარ მეფის  

ქ.¹57. 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 



სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 "მწვანე 

ყვავილას" 

კომპლექსი 

1. 

მთავარანგელოზ

ის ეკლესია 

2. ციხე-კოშკი 

3. 

ქვარიანისეული 

ეკლესია 

 
 

XI ს. 

 

 

XVII ს. 

XVII ს. 

კიბულას ქ. ¹1, 

საზოგადო 

მოღვაწეთა 

პანთეონი 

 

 
 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIX ს. ნაზარიშვილის 

ქ.¹7 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ამაღლების 

ეკლესია 

XIX ს. დამდეგი სოლომონ I ქუჩა  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIX ს. ტაბიძის 

(გალაქტიონ)  

ქ.¹29 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ადმინისტრაციუ
ლი შენობა 

XIX ს. დამლევი  ტაბიძის 

(გალაქტიონ) 

ქ.¹27 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 იმერეთის 

მეფეთა სასახლე 

"ოქროს 

ჩარდახი" 

გვიანი შუა 

საუკუნეები 

ცისფერყანწელე

ბის ქ. ¹8 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 



ბრძანებაზე 

 1 საშუალო 

სკოლის შენობა 

XIX ს. დამლევი ცისფერყანწელე

ბის ქ. ¹6 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 „მთავარანგელო

ზის“ ეკლესია  

გვიანი შუა 

საუკუნეები 

ჯავახიშვილის 

ქუჩა  

სასაფლაოზე 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 ”ღვთისმშობლის

” ეკლესია 

გვიანი შუა 

საუკუნეები 

ჯავახიშვილის 

ქუჩა  

 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 სამენის ეკლესია XIX ს. საფიჩხია, 

სასაფლაოზე 

 დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 "თეთრი ხიდი"             XIX ს. მდ. რიონი  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 "წითელი ხიდი"             XIX ს. მდ. რიონი  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 "jaWvis xidi"             XIX ს. მდ. რიონი  დანართი 

საქართველოს 

კულტურის, 

ძეგლთა 



 

დაცვისა და 

სპორტის 

მინისტრის 

2006 წლის 30 

მარტის ¹ 3/133 

ბრძანებაზე 

 
გელათი 

 

  

საქართველოს 

კულტურისა 

და ძეგლთა 

დაცვის 

მინისტრის 

 2014 წლის 9 

იანვრის  N03/5 

                 
გელათის 
მონასტრის 

ვიზუალურ
ი დაცვის 
არეალი 

 
 

საქართველო

ს 

კულტურისა 

და ძეგლთა 

დაცვის 

მინისტრის 

 2014 წლის 9 

იანვრის  

N03/5  

 


