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სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვაზე     
   

შესყიდვის ობიექტი:  სოფელი გარიყულა (კასპის მუნიციპალიტეტი)  თარხან-მოურავების სასახლის კომპლექსის 

(ე.წ. "მარშლიანთ სასახლის") რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურება.  

 

(იხ.ტექნიკური დავალება დანართი #4).  
 

1. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა  12 000 (თორმეტი ათასი) ლარი. 

 

3. დაფინანსების წყარო: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს 2014 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები. 

 

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა:  2014 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით. 

 

 5.კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს პირს, რომელმაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 191 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

(www.procurement.gov.ge), გადაიხადა კონკურსში მონაწილეობის საფასური 50,00 (ორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით და წარმოადგენს საკონკურსო წინადადებას. 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს: 

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;  

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის 

მინიჭებული უნიკალური ნომერი.  

 

6. კონკურსის ჩატარების პირობები: 
კონკურსანტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს: 

 

6.1 კონკურსში მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

 

6.2 საკონკურსო წინადადების ღირებულების 1%-ის ოდენობის საბანკო გარანტია (გარანტიის მოქმედების ვადა 
არანაკლებ 2014  წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით).  

 

6.3 სავალდებულო წარმოსადგენი მასალები და ინფორმაცია: 

 

ინფორმაცია (საკვალიფიკაციო მონაცემები): 

6.3.1       კონკურსანტის რეკვიზიტები (იხ. დანართი #1); 

6.3.2    კონკურსანტის პროფესიული გამოცდილება (მსგავსი სახის პროექტებში მონაწილეობა, თანაავტორობა 

და ა.შ.) შესაბამისი პროექტების ჩამონათვალითა და მასში საკუთარი სტატუსის მითითებით; 

6.3.3 ინფორმაცია ყველა მონაწილის კვალიფიკაციისა და პროექტირების გამოცდილების შესახებ 

(არქიტექტორი, არქიტექტორ-რესტავრატორი, ხელოვნებათმცოდნე, კონსტრუქტორი და ა.შ). 

 

6.3.4 სადემონსტრაციო მასალა: 

 ნაგებობის არსებული მდგომარეობის აღწერა, ფოტოფიქსაცია, დაზიანებების გამომწვევი მიზეზების შეფასება;   

 ძეგლის დაზიანებებისა და არსებული მდგომარეობის შეფასების შედეგად გამოვლენილი ვითარების 

ანალიზზე დაყრდნობით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა და რეკომენდაციები 

დაზიანებათა აღმოფხვრისათვის;    

 ობიექტის ფუნქციონალური დატვირთვის არქიტექტურული ესკიზი; 

ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები (ნებისმიერი სახის ანალიზი თუ დასკვნა) უნდა ემსახურებოდეს საერთო მიზანს – 

ძეგლის არსებული მდგომარეობისა და მისი გაჯანსაღების გზების დახასიათებას.  
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6.3.5 საკონკურსო წინადადება და საკონკურსო წინადადების ფასი (მოქმედების ვადით არანაკლებ 30 

კალენდარული დღე 2014 წლის 7 სექტემბრის  ჩათვლით);  

6.3.6 ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და სავარაუდო მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (მთლიანი და 

სამუშაოთა სახეობების მიხედვით) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების 

ჩათვლით (დღგ-ს გარეშე);  
6.3.7 აფიდავიტი შევსებული და დადასტურებული კონკურსანტის მიერ (იხ. დანართი #2).  

 

6.4 საკონკურსო წინადადებების წარმოდგენის ვადა: 2014  წლის 8 აგვისტო 11:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე. 

 

7. კონკურსი  ჩატარდება 2014 წლის 8 აგვისტოს 18:00 საათზე; 

წარმოსადგენი საკონკურსო წინადადება, სავალდებულო მასალები და ინფორმაცია შედგენილი უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე და წარმოდგენილი კონკურსში მონაწილეობის საფასურის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და 

საკონკურსო წინადადების ღირებულების 1%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიასთან ერთად, ერთ დახურულ 

კონვერტში (კონკურსანტი ვალდებულია წარმოადგინოს საკონკურსო დოკუმენტაცია ელექტრონულ PDF ფორმატში 

CD).  

 

საკონკურსო შესარჩევი სავალდებულო დოკუმენტაციის  მიწოდების ფორმა 
 
საკონკურსო დოკუმენტების წარმოდგენის ფორმატი - ზამბარით აკინძული A-4 ფორმატის ალბომი, შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 

 თავფურცელი ძეგლის დასახელებით, დადასტურებული ხელმოწერით ხელმძღვანელის მიერ; 

 შესარჩევ ეტაპზე წარმოსადგენი ინფორმაცია და მონაცემები;  

 სისტემატიზირებული, დასათაურებული უახლესი ფერადი ფოტომასალა; 

 ძეგლთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის მასალა (საარქივო ფოტოები, პროექტები და სხვ.) რასაც 

პრეტენდენტი ჩათვლის საჭიროდ. 

 პრეტენდენტის პროფესიული გამოცდილება; 

 ინფორმაცია ძირითადი მონაწილეების კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ (შესრულებულ 

სამუშაოთა ჩამონათვალი ამა თუ იმ პროექტში საკუთარი პოზიციის მითითებით). 

ზემოხსენებული დოკუმენტები უნდა წარმოადგენდეს ილუსტრირებულ ანგარიშს ტექსტის ანალიტიკური 

ნაწილით, უახლესი ფოტომასალითა და შესაბამისი რეკომენდაციებით. ალბომი წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე 

ელექტრონულ (CD) ფორმატში. ფოტომასალა CD-ზე ჩაწერილი (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის– TIFF 

გაფართოების ფაილები); 

დაგვიანებით შემოსული საკონკურსო დოკუმენტაცია არ განიხილება და დაუბრუნდება წარმომდგენ პირებს. 
საკონკურსო დოკუმენტაცია, რომელიც არ მოიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს და 
საკონკურსო წინადადების ღირებულების 1%-ის ოდენობის საბანკო გარანტიას, არ განიხილება. 

 
8. საკონკურსო წინადადების შეფასებისა და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენის პირობები 

8.1 შემსყიდველი ორგანიზაცია საკონკურსო წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კონკურსანტის 

გამოვლენას ახდენს საკონკურსო კომისიის მეშვეობით ერთ ეტაპად. 

 

8.2. შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: კონკურსანტის მიერ საკონკურსო განაცხადის შესაბამისად 

წარმოდგენილი სადემონსტრაციო მასალის გათვალისწინებით. 

8.3 კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების შეფასება მოხდება ღია კენჭისყრით კომისიის 

წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. საკონკურსო კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის 

გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი აზრი, რომელიც უნდა დაერთოს საკონკურსო 

კომისიის გადაწყვეტილებას.  ხმათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის 

თავმჯდომარის ხმა. 

9. კონკურსანტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში: 

9.1  თუ ის არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში; 

9.2  თუ ის უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე; 
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9.3 თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით, ჩაიდენს 

არაკეთილსინდისიერ ქმედებას. 

 

10. კონკურსის  შეწყვეტა: 

10.1 საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს  ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 

შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე; 

10.2 შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, 

კონკურსანტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის 

საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას 

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. 

 

11. ხელშეკრულების დადება: 

გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში გამარჯვეულ კონკურსანტთან, 

დაიდება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს მიმწოდებლის მიერ 

ჩასაბარებელი საბოლოო პროდუქტის - კვლევითი-საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას, რომლის ზუსტი 

შემადგენლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, მოთხოვნათა 

შესაბამისად. (იხ. დანართი #3). 

 

12.    ანგარიშსწორების პირობები:    

12.1 საკონკურსო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით 

(დღგ-ს გარეშე).  
12.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ბიუჯეტის სახსრებით.  

12.3 ანგარიშსწორება მოხდება  მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული  დღის 

განმავლობაში. 

12.4 წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით 
გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%), რომლის 

მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. 

 

13. მიწოდების პირობები და ვადები: 

13.1 საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ და მეორე ეტაპზე დამუშავებული 

დოკუმენტაცია:   

_ მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;  

_ ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური 

დისკების სახით (CDD- 4 ეგზ.). 

საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა 2014  წლის 20 ნოემბერი. 

14. კონკურსის მონაწილეთა საავტორო უფლებები და საკონკურსო მასალების კუთვნილება 

საკონკურსო მასალები გადადის კონკურსის მომწყობის საკუთრებაში. მას უფლება აქვს გამოიყენოს ისინი თავისი 

შეხედულებისამებრ, საავტორო უფლებების შესახებ კანონმდებლობის დაცვით. 

 

15. დამატებითი ინფორმაცია: 

საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია საკონკურსო 

კომისიაში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში: ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან).  საკონტაქტო 

პირი: გუგა გოგაძე ტელ: +99532 2 932372. 
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დანართი #1 

 

1.რეკვიზიტები: 

 

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

 

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: 

 

კონკურსანტის იურიდიული  მისამართი: 

 

კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

 

კონკურსანტის  ტელეფონის ნომერი: 

 

ელექტრონული მისამართი: 

 

ბანკის კოდი: 

 

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 

2. საკონკურსო  წინადადების ფასი: 

 

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 

 

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმძღვანელის ხელმოწერა ------------------------------- 
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დანართი #2 

აფიდავიტი 

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად  განსაზღვრის  თაობაზე 

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი 

საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ: 

* ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ 

აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ; 

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო 

წინადადება; 

* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად 

უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ; 

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს 

ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ 

კონკურსში; 

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ 

წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

 საკონკურსო წინადადების ფასი; 

 საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა; 

 საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება; 

 ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული 

საკონკურსო პირობებს; 

 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკურიპირობები ან  მიწოდების დეტალები, რომელთაც 

ეხება საკონკურსო წინადადება; 

* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ 

გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე. 

გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას. 

თანხმობა 

 
სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად 

განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს 

დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით   

დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით 

განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ  პასუხისმგებლობას  საქართველოს  

სისხლის  სამართლის კოდექსის 195
1 მუხლის შესაბამისად. 
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დანართი #3 

2. ხელშეკრულების პროექტი 

 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს კონკურსში გამარჯვებულ 

კონკურსანტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

 

წინამდებარე  ხელშეკრულება  დაიდო___   ____________    2014წ. 

 

ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“   (შემდგომში 

„შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ 

_______________________________________________________ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის. 
 (მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები) 

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი 

__________________________________________________________________________________ 
(შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა) 

შესყიდვაზე რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება, რომლის თანახმად 

მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე   

_________________________________________________________________ 
                        (ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით) 

(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“). 

 

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები 

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველ 

ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი 

დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის; 

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც 

ახორციელებს შესყიდვას; 

1.4  „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება კონკურსში და  უზრუნველყოფს მომსახურების 

გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში; 

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“  ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს. 

 

2. შესყიდვის ობიექტი  

2.1 შესყიდვის ობიექტია: სოფელი გარიყულა (კასპის მუნიციპალიტეტი), თარხან-მოურავების სასახლის კომპლექსის 

(ე.წ. "მარშლიანთ სასახლის") რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება საკონკურსო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების შესაბამისად, 

რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

    

3. მომსახურების გაწევის პირობები 

3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო 

წინადადების საფუძველზე.  

3.2. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას 

უზრუნველყოფს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით. 

3.3. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან). 

 

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე 

განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს 

მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.  

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ 
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შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, 

მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

4.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა 

ვალდებულებებისაგან. 

4.5  მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის 

მხრიდან განახორციელებს სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 

თანამშრომლები: გ. გორდელაძე, გ. გაგოშიძე, ზ. ჟორჟოლიანი, რ. კორშია, ქ. დარჩია. 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

5.1. გაწეული მომსახურების მიღება განხორციელდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგენილი 

მიღება-ჩაბარების აქტის  საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე 

უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 4.5 მუხლში მითითებული პირები). 

5.2.შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის  

სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ  შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო 

დღის ვადაში. 

5.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის 

შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.   

5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი 

საპროექტო დოკუმენტაცია.  

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები. 

5.6. თუ შემსყიდველმა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშოები 

დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.   

5.7. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს 

შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).  

  

6. ანგარიშსწორება 

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს“ 2014 წლის ბიუჯეტის სახსრებით. 

6.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო. 

6.3 გაწეული მომსახურების ანგარიშსწორება განხორციელდება  მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის 

მიხედვით; 

6.4. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის 

ვადაში. 

6.5. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით 

გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%), რომლის 

მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. 

 

7. ფასები 

7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით 

პარამეტრებს. 

7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში დაუშვებელია. 

7.3  ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.  

7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება 

ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.  

 7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, 

დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის 

გაზრდა. 

 

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 
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8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა 

განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ; 

8.2.3.ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს  მიმწოდებელს გაწეული 

მომსახურების  ღირებულება. 

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

8.3.1განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე; 

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას; 

8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო დოკუმენტაცია. 

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

დადებული ხელშეკრულების მოქმდება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი 

აღმოჩნდება; 

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.4.2. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

8.4.3. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე 

აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციის  მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი 

დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო 

დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე. 

8.5 საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად ტექნიკურ დავალებაში მითითებული პირობების 

შესაბამისად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში. 

8.6.  მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული 

მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. 

 

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

9.1  არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება  ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი 

წერილობითი შესწორებების გარდა. 

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის 

აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი ინფორმაცია.  

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების 

გაუარესება, დაუშვებელია  გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით.  

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, 

რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 

10. უფლებების გადაცემა 

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ 

არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს. 

 

11. სუბკონტრაქტორები 

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-

კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების 

დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი 

მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადებარე ხელშეკრულების დამატების 

სახით.     

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს. 

11.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.  

 

12.  გარანტია 

12.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს; 
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12.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო 

დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ. 

12.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით 

აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).   

12.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო  ორგანიზაციის 

არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება 

იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული 

სამუშაოები.   

 

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის 

დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო 

ღირებულების 0,3 %-ის ოდენობით.  

13.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის 

შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება  შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან. 

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს,  შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

13.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.  

  

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესმყიდველს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ. 

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: 

ა)   თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებას; 

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

14.5 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება. 

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი 

მიმწოდებლის მხრიდან  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ 

დღეს. 

 

15. ფორს-მაჟორი 

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ 

ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული 

გარემოების შედეგი. 

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა 

და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება 

გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს 

დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს 

წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი 

მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და 

შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს 

გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან 

ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.  
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16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური 

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის 

ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ 

შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია 

დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ 

არის გათვალისწინებული. 

 

17. გამოყენებული სამართალი 

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 

18. ხელშეკრულების ენა 

ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე,  სამ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი 

იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ 

მეორე ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი 

ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი 

მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ 

პირობებს. 

 

19. შეტყობინება 

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში 

მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ 

დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

20.  გადასახადები და დაბეგვრა 

20.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის 

გარეთ.  

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

 

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2014 წლის 31 

დეკემბრის  ჩათვლით. 

 

22. სხვა პირობები 

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე.  

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.  

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

22.4 გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და დანართები თან ერთვის 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის 

წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ. 

 

შემსყიდველი:                       მიმწოდებელი: 

                       ---------------------                                                               ------------------------- 
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კასპის რაიონი, სოფელი გარიყულა, თარხან-მოურავების სასახლის კომპლექსის 

 (ე.წ. "მარშლიანთ სასახლის") პროექტირების პირველი ეტაპი   

ტექნიკური დავალება 

 

 პრეამბულა 

 

თარხან-მოურავების სახლი, ე.წ. “მარშლიანთ სასახლე”, მდებარეობს  კასპის რაიონში, სოფელ 

ახალქალაქში. უბანს, სადაც სახლი დგას, გარიყულას ეძახიან.  

 „მარშლიანთ სასახლის“ ადგილზე ჯერ კიდევ მეთვრამეტე საუკუნეში დავით თარხან-მოურავის დროს 

იდგა ერთსართულიანი სახლი. შენობა მოგვიანებით გადააკეთეს დავითის შვილებმა - კონსანტინემ  (1806-1869, 

გენერალ-მაიორი) და ალექსანდრემ (1812-1874). ცნობილია, რომ შენობის ინტერიერზე ირანელმა ხელოსანმა 

იმუშავა, რომელმაც კედლები სპარსულ სტილში მოხატა. ნაგებობის არქიტექტურა და ინტერიერი  წარმოადგენდა 

აღმოსავლურ და დასავლურ (ევროპულ) სტილთა  შერწყმას. დიდი ხნის განმავლობაში “მარშლიანთ სასახლე” 

ერთგვარ კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა, XIX-XX საუკუნის არაერთი ცნობილი მწერალი თუ პოეტი 

სტუმრობდა მას (გრიგოლ ორბელიანი, ილია  ჭავჭავაძე, ეკატერინე გაბაშვილი, მამია გურიელი, ალექსანდრე 

ყაზბეგი, გიორგი ერისთავი და სხვ.). 

  

 ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები: 

 

            საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონობა და მათი 

შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. საუკუნეების მანძილზე 

ჩვენამდე მოღწეული, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი უნიკალური ძეგლებისათვის აუცილებელია სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების ჩატარება. მათ დიდ ნაწილზე არ მოიპოვება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი უახლესი 

დოკუმენტაცია, უცნობია დაზიანებების გამომწვევი ფაქტორები და არ შედგენილა შესაბამისი საპროექტო 

დოკუმენტაცია. 

     საპროექტო დოკუმენტაციით განისაზღვრება რეაბილიტაციის მიმართულებები, რაც საფუძველია 

ფიზიკური სამუშაოების განსახორციელებლად.  

    

ძეგლთა შენარჩუნებისათვის აუცილებელია: ძეგლის მდგომარეობის სტაბილიზაციისა და მისი 

რეაბილიტაცისათვის აუცილებელ სამუშაოთა განსაზღვრა. 

 

  მიზანი და ძირითადი პირობები 

 კონკურსის მიზანია  თარხან-მოურავების სასახლის კომპლექსის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის  

გადაწყვეტის საუკეთესო წინადადებისა და პირველი ეტაპის პროექტის გამოვლენა. 

 ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს 

საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი 

საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.  

 კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. გრაფიკული მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, PDF, JPG 

გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, Auto CAD) ფორმატში. 

 

გასაწევი მომსახურება ერთ ეტაპიანია:  
   

 განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა); 

 საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა _ მ. 1:2000 ან    
  1:1000; 

 არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის 

დასაბუთება); ობიექტის ფუნქციალური დათვირთვის  არქიტექტურული ესკიზი - გეგმები და ჭრილები მ. 

1:200;  რეაბილიტაცია-რესტავრაციის  პროექტის  პირველი ეტაპი (კონსტრუქციული ნაწილისთვის - 

დემონტაჟი, გამაგრება, აღდგენა):  გენერალური გეგმა  მ. 1:500; გეგმები, ჭრილები, ფასადები (ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ფრაგმენტები და დეტალები მ.: -1:25, 1:20, 1:10 და 1:1), სპეციფიკაციები 

სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით; 
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 კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო  ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 

1:100, 1:50, 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების 

მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი); 

 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; 

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვები:  

1. შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონსტრუქციული ნაწილი  (გვიანდელი 

ნაწილების დემონტაჟი და ობიექტის გამაგრება, დაკარგული მოცულობების აღდგენა); 

2. შენობა-ნაგებობების სარესტავრაციო არქიტექტურული დეტალები და      ელემენტები; 
          

3. მხატრულ-დეკორატიული დეტალების რესტავრაცია-აღდგენა (კედლის და ჭერის მოხატულობა-

ინკრუსტაცია,  ღიობების ვიტრაჟები და ა.შ.). 
 

 საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა: 

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის 

სახით: 

- სათაური;  

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის 

ავტორ(ებ)ის  ხელმოწერ(ებ)ით; 

- ალბომის შემადგენლობა; 

- პროექტის შემადგენლობა; 

- შესაბამისი ტექსტუალური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის მიერ -  A-4 

ფორმატი; 

- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი,  შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია 

განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე).  

ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის 

ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ ხელმოწერებით.  
 

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, 

ზამბარით აკინძული ალბომის სახით: 

- თავფურცელი (სათაური); 

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის 

ხელმოწერ(ებ)ით; 

- განმარტებითი ბარათი; 

- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით; 
 

  შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია: 
 

   საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია:   

_  მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;  

_ ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური 

დისკების სახით (CD - 4 ეგზ.). 
 

საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა 2014 წლის 20 ნოემბერი. 

 

დანართის სახით ასევე მოცემულია: 

 კომპლექსის ტოპოგეგმა  - 1951, 1988 წწ. და 2014 წ. (PDF  ფორმატი) - დანართი 1;  

 საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის უძრავი ძეგლის 2014 წელს შესრულებული პასპორტი - 

ტექსტობრივი მასალა (PDF - ფორმატი) -  დანართი 2;  

 საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის უძრავი ძეგლის 2014 წელს შესრულებული 

სააღრიცხვო ბარათი - ტექსტობრივი მასალა (PDF - ფორმატი) -  დანართი 3;  

   

კონკურსში გამარჯვებულ პირს გადაეცემა დამატებითი მასალა - კომპლექსის არქიტექტურული 

ანაზომები - 1956, 1988 წწ. და 2014 წ.   
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kompleqsis arsebuli gengegma (2014 w)
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       sportuli moedani 
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  - daculi teritoriis sazRvari 

        

   - "uZravi Zegli"-Senobebi   
     

   - savaraudo saparado Sesasvleli gza  
        (Tavdapirveli, gauqmebuli) 
 

    - amJamindeli Sesasvleli gza 



 
 

   
 

saqarTvelos kulturis saministro 

uZravi  Zeglis   
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1988 w. 
  Tarxn-mouravebis  

topografiuli gegmebi                       sasaxlis kompleqsi 

“marSlianT  
1956 w.                                                                      

sasaxle 
 
 

 



  saqarTvelos kulturis da ZeglTa dacvisa saministro 
                uZravi Zeglis pasporti 

 

 
 

 
1. saxelwodeba 
sofeli gariyula, Tarxn-mouravebis sasaxlis kompleqsi (“marSlianT sasaxle”) 
 
 
 

2. adgilmdebareoba / misamarTi     
2.1. zusti msamarTi 
administraciuli erTeuli  
(avtonomiuri respublika, qalaqi, daba, 
sofeli) 

 
kaspis raioni, 

sofeli gariyula 
qalaqis raioni  

quCa (quCebi)  

Senobis # 2602 
2.2. geografiuli/istoriuli mdebareoba 
istoriuli mxare qarTli 
geografiuli erTeulis saxelwodeba  
istoriuli dasaxlebis saxelwodeba gariyula 
manZili da mimarTuleba uaxloesi 
dasaxlebuli punqtidan 

 

Sig sofel gariyolaSi,  
 

 

 3. saxeoba 
arqiteqturis arqiteqturuli samamulo kompleqsi 
arqeologiuri  
sainJinro  
memorialuri Tarxan-mouravebis sanaTesavo istoria 
qalaqTmSeneblobis (urbanuli)  
sabaRe saparko xelovnebis da  
landSafturi arqiteqturis 

 

monumenturi saxviTi xelovnebis interieris kedlis da Weris 
dekoratiuli moxatuloba da 
TabaSiri-sorkoblivi inkrustacia 
aRmosavluri stilebis gavleniT 

paleografiuli  
eTnografiuli  



mecnierebis, teqnikisa da mrewvelobis 
ganviTarebasTan dakavSirebuli Zegli 

 

 
 

4. statusi da kategoria 
statusi 

 
Tavdapirveli arqiteqturuli Zegli 
axali arqiteqturuli Zegli 

statusis miniWebis  
TariRi  

Tavdapirveli 1938 w. 
axali 

 
 

07. 11. 2006 w. 

statusis 
mimniWebeli 
organizaciis 
dasaxeleba 

Tavdapirveli saqarTvelos ssr saxalxo komisarTa 
sabWos xelovnebis saqmeTa 
sammarTvelo

axali saqarTvelos kulturisa da ZeglTa 
dacvis saministro 

dokumentis # 
 

Tavdapirveli  

axali #1994,  brZanebuleba #665    kulturuli 
memkvidreobis uZravi Zeglebis 
saxelmwifo reestri (nawili 3)   

Zeglis kategoria 
 

Tavdapirveli erovnuli 
axali erovnuli 

kategoriis 
miniWebis TariRi 

Tavdapirveli 1989 w. 

axali 
 
 

07. 11. 2006 w. 
kategoriis 
mimniWebeli 
organizaciis 
dasaxeleba 

 

Tavdapirveli saqarTvelos istoriis, kulturis da 
bunebis Zeglta dacvis da gamoyenebis 
sammarTvelo 

axali saqarTvelos kulturisa da ZeglTa 
dacvis saministro 

dokumentis # 
 

Tavdapirveli  

axali brZanebuleba #665    kulturuli 
memkvidreobis uZravi Zeglebis 
saxelmwifo reestri (nawili 3)   

reestris #  
 

# 1994 
reestrSi Setanis 
TariRi 

 07. 11. 2006 w. 

 

5. agebis TariRi   
Tavdapirveli daSeneba (abano),  XIX s. dasawyisi (sasxlis 1 sarTuli),  XIX s. 
Suawlebi (sasaxlis meore sarTuli);    1960-an wlebSi (sasaxlis mniSvnelovani 
gadakeTebebi)                     
 

6. funqcia 
dasaxeleba Tavdapirveli axali 

1. religiuri   
2. saTavdacvo   
3. saero sacxovrebeli 

 
upatrono bavSvTa saxli, Tbilisis samxatvro 
akademiis sazafxulo baza, amJamad droebiT 
ufunqcio 

7. sakuTreba /miTiTebul iqnas mesakuTre/  
iuridiuli piri  
fizikuri piri Tavdapirveli mepatroneebis STamomavlebi
da sxva  
 

8. Zeglis mokle daxasiaTeba 
obieqti imyofeba sofel gariyulas SuaSi, romelic mWidrod ekvris sofel
axalqalaqs da warmoadgens Tarxan-mouravebis sagvareulo sasaxlis
arqiteqturul kompleqss. sasxlis 2-sarTuliani Senoba ganlagebulia maRali
borcvis sworkuTxa terasaze, saidanac ixsneba xedi sofel gariyolas, sofel
axalqalaqis da mdinareebi TeZnisisa da mtkvris xeobis kavkasionis qedamde. 
sasxlis garda am teritoriaze (romelic ekuTvnis sasaxles) ganlagebulia



orgumbaTiani abanos Senoba, Sesrulebuli aguris da qvis Sereuli wyobiT, 8-
kuTxa dekoratiuli qvis auzi, sasaxlis terasebis sayrdeni kedlebis, kibeebis
da Robis qvis wyobis narCenebi, aseve  karis eklesiis saZirkvlebis narCenebi. 
garda zemoT CamoTvlili Tavdapirveli nagebobebisa Semdgomi periodebis
gadakeTebebiT -teritoriaze ganlagebulia gviandeli nagebobebi: sworkuTxa
rkinabetonis sacurao auzi, terasis sayrden kedelze miSenebuli marani da
saboilero saTavso, avtofarexi, rkinabetonis filebis Robe. teritoriaze
SemorCa ramdenime Zveli wiwovani da foTlovani didi xe, aseve aris axali
gaSenebuli xilis xeebi da buCqebi. aris gviandeli qviT mopirkeTebuli baRis
bilikebi da moednebi, aseve liTonis badiT SemoRobili sportuli moedani. 
sasaxlis SenobaSi, abanoSi da auzSi miyvanilia wylisa da kanalizaciis
sistema. teritoria uzrunvelyofilia eleqtroenergiiT. sasaxlis teritoria
SemoRobilia nawilobriv liTonis badiT, nawilobriv rkinabetonis filebiT, 
xolo qveda terasa esazRvreba wylis rkinabetonis sarwyav arxs.    

 sasaxlis kedlebi aSenebulia aguris da qvis Sereuli wyobiT. fasadis
kedlebis nawili galesilia. meore saTulze ori fasadis mTel sigrZeze
mowyobilia gviandeli rkinabetonis aivani. kar-fanjrebis Riobebs gaaCniaT
sxvadasxva tipis zRudarebi: naxevradwriuli, segmenturi da swori-
horizontaluri. kar-fanjrebi xisaa, sxvadasxva drois. sarTulSua gadaxurva
xis koWebze mowyobili, garda kibis ujredisa. 4-qanobiani saxuravi aseve 
mowyobilia xis konstruqciebiT da dafarulia SeRebili TunuqiT. Sida 3-
marSiani kibe mowyobilia asawyobi mozaikuri safexurebiT liTonis 
kosourebze. iatakebi nawilobriv Sesrulebulia cementis moWimviT (pirveli 
sarTulis Ria terasa da kibis ujredi), nawilobriv keramikuli filebiT 
(pirveli sarTulis didi darbazi da safirfaraSoebi), nawilobriv - parketiT. 
interieris kedlebi da Werebi Selesilia da SeTeTrebulia. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia, rom  meore sarTulis xuT oTaxSi kedlebi da Werebi morTulia 
TabaSiriT naZerwi aRmosavluri feradi ornamentebiT, inkrustirebuli sarkis  
"natexebiT". moxatulobis nawili ganZrax dazianebulia (CamoWrilia mWreli 
sagniT) da dafarulia gviandeli gajis nalesiT. moxatuloba da ornamentebi 
Sesrulebulia galesil xis lartyebze ("drankaze") da mraval adgilas Zlier 
dazianebulia. SemorCenilia ramdenime Zveli avejis nimuSi, savaraudoT sasxlis 
mSeneblobis epoqisa. 
 

9. Zeglis fizikuri mdgomareoba 
   9.1 zogadi Sefaseba (kargi, saSualo, cudi, Zalian cudi, dangreuli) 
 

arqiteqturuli TvalasazrisiT _ sasaxle - cudi; abano - cudi; auzi - 
saSualo; sayrdeni kedlebi -cudi; Tavdapirveli qvis Robe - dangreulia 

 
 

konstruqciuli TvalsazrisiT _ sasaxle - saSualo; abano - saSualo; auzi - 
kargi; sayrdeni kedlebi -cudi; Tavdapirveli qvis Robe - dangreulia 
 

monumenturi ferwera da dekori - sasaxle - Zalian cudi 
 

 

  9.2 mdgomareobis mokle aRwera 
sasaxle ramodenime jer gadaketebulia, sogierTi mawili daSlilia (fligeli, 
saxuravis rizolitebis parapetebi, Tavdapirveli aivnebi, Tavdapirveli kar-
fanjrebis  xis alaTebi feradi SeminviT, ramodenime buxari, Tavdapirveli xis 
kibe). kedlebze, romlebi aSenebulia aguris da qvis Sereuli wkobiT, Cans bevri 
wvrili bzarebi; sami fasadis kedlebi Selesilia, CrdiloeTis fasadis Selesva 
moxsnilia ramodenime wlis win. saxuravis konstruqciebi da Tunuqis safari 
dazianebulia. interieris moxatuloba da dekoratiuli inkrustirebuli 
ornamentebi mraval adgilas Zlier dazianebulia, mraval adgilas - 
dakargulia. 
abanos kedlebi, romlebic Sesrulebulia aguris da qvis Sereuli wkobiT, 
nawilobrivad gasufTavebulia gviandeli nasesobidan;  2 gumbaTi, aSenebulia 
Zveli qarTuli agurdan, xelovnurad dazianebbulia (amoRebulia centraluri 
"klite-aguri"); ori Tavdapirveli gverdiTi saTavso nawilobrivad 
gadakeTebulia, nawilobrivad - daSlilia. 

dekoratiuli 8-kuTxa qvis auzis wyoba korozirebulia. 
 



9.3 dazianebis gamomwvevi mizezi 
bunebrivi miwisZvra (Sesabamisi sainJinro gadawyvetilebebis 

arqonis gamo), wvimebi (saxuravis dazianebebis gamo) 
adamianis zemoqmedeba araswori eqspluatacia  da gviandeli selovnuri 

dazianebebi , aseve aramarTlmzomieri gadakeTebebi 
sxva konkretuli mizezi miwisZvra (Sesabamisi sainJinro gadawyvetilebebis 

arqonis gamo), wvimebi (saxuravis dazianebebis gamo) 
 
   9.4 mosalodneli saSiSroeba 
 

interieris unikaluri dekoris sruli dakargva 
 

 10. miTiTeba kulturuli memkvidreobis obieqtis/Zeglis Sesaxeb arsebul   
        dokumentaciasa da bibliografiaze  

pasporti/ 
saaRricxvo 
baraTi 

 

 -   saqarTvelos ssr kulturis saministro, "saremonto 
samuSaoebis miReba-Cabarebis aqti", (v.gordeevi),  1938 weli; 
-     «kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis 
saaRricxvo baraTi»  # 1994, 2006 w.; 
-       «kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis 
saaRricxvo baraTi»  (k.sadaRaSvili),  2010 weli; 
-   saqarTvelos ssr ministrTa sabWosTan arsebuli 
kulturul-saganmanaTleblo dawesebulebis saqmeTa komiteti, 
istoriuli da arqiteqturuli Zeglebis sammarTvelo, 
saqarTvelos ssr ministrTa sabWos mier damtkicebuli siiT 
istoriuli Zeglis (Senobis) pasporti, (o.omaniZe),     1951 w. 
-   saqarTvelos ssr kulturis saministros, istoriis, 
kulturis da bunebis ZeglTa dacvis da gamoyenebis mTavari 
samecniero-sawarmoo sammarTvelo, "saqarTvelos istoriis, 
kulturis da bunebis Zeglis pasporti", (p. kikaCeiSvili),  
1989 w. 
 

grafikuli 
masala 

 

saqarTvelos ZeglTa dacvis saagentos arqivSi Senaxuli 
arqiteqturuli anazomebi: 
- 1956 w. (l.ximSiaSvili;  g.WeiSvili;  r.cincaZe), saqarTvelos 
ssr sabWosTan arsebul  
kulturul-saganmanaTleblo dawesebulebebis saqmeTa 
komiteti 
istoriuli da arqiteqturuli Zeglebis sammarTvelo 
- 1988-1989 ww. (i.SaraSeniZe;  v.tarasaSvili;  l.bokuCava), 
saqarTvelos ssr kulturis saministro, istoriis, kulturis 
da bunebis ZeglTa dacvis da gamoyenebis mTavari samecniero-
sawarmoo sammarTvelo  

 

fotoebi 
 

- 1951 weli (fotografi - Simanski), kulturuli memkvidroebis 
dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- 1956 weli (fotografi - bartiSevski), kulturuli 
memkvidroebis dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- 1984 weli,  "legenda suramis cixeze" (k-f. s.parajanovi, 
d.abaSiZe), saqarTvelos erovnuli arqivi,  "kino-foto arqivi" 
- 1988 weli (fotografi - g.morbedaZe), kulturuli 
memkvidroebis dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- Tarxan-mouraviebis da maCablebis ojaxis arqivebi 

 

bibliografia -   v.beriZe, "Tbilisis 1801-1917 ww", Tbilisi, 1960 w. 
-   Jurnali '"Zeglis megobari", "zogi rag marSlianT sasxlis 
Sesaxeb", m.mgalobliSvili, g.marjaniSvili, 1987 w, #3, gv.7 
-   saqarTvelos istoriis, kulturis da bunebis ZeglTa 
dacvis da gamoyenebis mTavari samecniero-sawarmoo 
sammarTvelo, "istoriul, saarqivo da bibliografiuliu 
gamokvleva" (m.mgalobliSvili), 1988 w; 

 



    11. miTiTebebi kulturuli memkvidreobis obieqtTan/ZeglTan dakavSirebul  
sxva obieqtTan/Zeglis saaRricxvo dokumentaciaze 
dakavSirebul uZrav 
obieqtTa/ZeglTa 
pasportebi/saaRricxvo 
baraTebi 

 
 
- 

obieqtSi/ZeglSi dacul 
kulturuli memkvidreobis 
moZrav obieqtTa/ZeglTa 
pasportebi/saaRricxvo 
baraTebi 

 
 

- 

 
 
sxva dokumentebi 

poruCik aleqsandre tarxan-mouravis 
ori saxlis proeqti,  q. TdilisSi, laboratoriis 
quCaze, (dRevandeli Zmebi zubalaSvilebis quCa) 
1861 w., saqarTvelos erovnuli arqivi, "saistorio 
arqivi", fondi 205, aRwera 1, saqmebi 1905 da 1907 

     

     12. istoriuli cnobebi  
 

12.1 daarsebis, aRmoCenis, mSeneblobis, Seqmnis istoria, avtori, damkveTi, 
nagebobasTan dakavSirebuli pirebi da organizaciebi da sxv. 

          თარხან-მოურავების სახლი  ახალქალაქში,  ე.წ. “მარშლიანთ სასახლე”, მდებარეობს 

თბილისიდან დაახლოებით 60 კილომეტრის მანძილზე, კასპის რაიონში. ახალქალაქის უბანს, სადაც 

სახლი დგას, გარიყულას ეძახიან. ამჟამად სახლი თარხან-მოურავების ოჯახის შთამომავლების 

კერძო საკუთრებაა. 

         ოჯახში შემორჩენილი 

გადმოცემით, „მარშლიანთ სასახლის“ 

ადგილზე ჯერ კიდევ დავით თარხან-

მოურავის დროს იდგა ერთსართულიანი 

სახლი. ეს სახლი შემდეგ გადააკეთეს და 

მეორე სართული დააშენეს დავითის 

შვილებმა. დავითი ისტორიულ 

დოკუმენტებში მოიხსენიება, როგორც 

დავით მინბაში (მინბაში, ანუ მიმბაში 

თანამდებობაა ქართლ-კახეთის მეფის 

კარზე და  გვარდიის ათასისთავს 

ნიშნავს). იგი დაიბადა 1766 წელს და 

გარდაიცვალა 1839 წელს. რუსეთთან 

შეერთების შემდეგ მიიღო გენერალ-

მაიორის ჩინი. ცოლად ჰყავდა სოლომონ მეფის ცნობილი  სახლთუხუცესის ზურაბ წერეთლისა 

და “დიდი ნიკოს” დის - თამარ დადიანის ქალიშვილი მაკრინე.     „მარშლიანთ სასახლესთან“ 

არიან დაკავშირებული მათი  შვილები: 

           კონსტანტინე  (1806-1869) - გენერალ-მაიორი, უცოლშვილო. მან  ქართველებიდან ერთ-ერთმა 

პირველთაგანმა მიიღო რუსეთში უმაღლესი იურიდიული განათლება. მუშაობდა მიხაილ ლორის-

მელიქოვის ხელმძღვანელობით   მეფისნაცვლის კანცელარიაში. იცოდა რამდენიმე აღმოსავლური ენა 

და იყო თარჯიმანი მეფისნაცვალ ვორონცოვთან. მაგალითად, ჰაჯი-მურატთან  მოლაპარაკების 

დროს კონსტანტინე ამ სტატუსით ჩანს ლევ ტოლსტოის შესანიშნავ ნაწარმოებში „ჰაჯი მურატი“. 

კონსტანტინე მოგვიანებით შემახის გუბერნიის გენერალ-გუბერნატორად დაინიშნა. ხოლო 

შემდგომში, მეფისნაცვალ ბარიატინსკის გადაწყვეტილებით, მან  საგუბერნიო ცენტრი მაშინ ჯერ 

კიდევ ნაკლებად  მნიშვნელოვან    ქალაქ  ბაქოში გადაიტანა. 

           მეორე შვილმა - ალექსანდრემ (1812-1874) - სამხედრო კარიერას ადრე დაანება თავი, 

პოდპოლკოვნიკის ჩინით გადადგა და მამულში დაბრუნდა. გორის მაზრის თავად-აზნაურთა 

კრების წინამძღოლი (მარშალი) იყო. ამიტომაც დაარქვეს ოჯახს “მარშლიანნი”, დავით მინბაშის 

შვილების მიერ აშენებულ სახლს კი - „მარშლიანთ სასახლე“. ალექსანდრე გარდაიცვალა 1874 

წელს. ცოლად ჰყავდა ერეკლე მეორის ქალიშვილის ანასტასია ბატონიშვილის შვილიშვილი 

მარიამი - თავად ბიძინა ქსნის ერისთავის ასული. „მარშლიანთ სასახლე“ ამჟამად ალექსანდრეს 

პირდაპირი შთამომავლების  საკუთრებაშია.  



           მესამე ვაჟიშვილი - იოსები (1819-1878) - გენერალ-

ადიუტანტი,  გენერალ-ლეიტენანტი. 1859 წელს დაინიშნა 

სამხრეთ დაღესტანში რუსეთის ჯარის უფროსად, 1960 წელს 

- ჩრდილო დაღესტნის სამხედრო მმართველად. შემდეგ 

ხელმძღვანელობდა კავკასიის გრენადერთა დივიზიას. 

აქტიურად მონაწილეობდა ბრძოლაში გუნიბთან, სადაც 

დაატყვევეს შამილი. იოსები გამოსახულია ტ. გორშელტის 

ცნობილ სურათზე “დატყვევებული შამილი გუნიბში თავად 

ბარიატინსკის წინაშე“. ცოლად ჰყავდა თავად მამუკა 

თამაზის ძე ჯამბაკურ-ორბელიანის ასული ბარბარე.  მათ 

შვილებს „მარშლიანთ სასახლის“  სიახლოვეს ჰქონდათ 

აშენებული სახლები. სამწუხაროდ, ეს სახლები ოქტომბრის 

რევოლუციას ვერ გადაურჩა. ერთადერთი სახლიღა შემორჩა,  

ნაწილობრივ დანგრეული, ე. წ. „სატყეო“ - წერეთლების  

(იოსების  სიძე იყო როსტომ გრიგოლის ძე წერეთელი) 

ყოფილი სახლი. 

     ძმებმა მამისეულ სახლს მეორე სართული დააშენეს. 

„მარშლიანთ სასახლის“ მეორე სართული ოფიციალური 

სასტუმრო ცერემონიებისა და შინაური თეატრისათვის 

გაითვალისწინეს. კონსტანტინემ გამოგზავნა ირანელი 

ხელოსანი, რომელიც ამ სახლში ცხოვრობდა და კედლები 

სპარსულ სტილში მოხატა. იგი 15 წლის შემდეგ  გარდაიცვალა და მეორე სართულის ბოლომდე 

მოხატვა ვერ მოასწრო. დარჩენილი ოთახების კედლებზე პარიზიდან ჩამოტანილი შპალერები 

ააკრეს. ამ შპალერების ნარჩენები ჩანს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს არქივში შემონახულ 

ფოტოებზე. ასე რომ, სახლის არქიტექტურა და ინტერიერი  წარმოადგენდა აღმოსავლურ და 

დასავლურ (ევროპულ) სტილთა  შერწყმას. 

           სახლის ერთ-ერთი ოთახის კედლებზე გადმოტანილია ჩინური კოლოფის მოხატულობა. ეს 

ჩინური კოლოფი მეფისნაცვალ  ბარიატინსკის  ნაჩუქარი იყო და ოთახსაც „ბარიატინსკის ოთახად“ 

მოიხსენიებდნენ. ბარიატინსკისვე ნაჩუქარი იყო ამ ოთახის ფანჯრის ვენეციური მინა. ფანჯრის რაფა 

მიმსგავსებული იყო სურათის  ჩარჩოს  და  ფანჯარა  ტოვებდა  ფერწერული  სურათის  

შთაბეჭდილებას, რომელზედაც თითქოს თეძმისა და მტკვრის ხეობები იყო გამოსახული. ამ 

ფანჯრიდან მართლაც მშვენიერი ხედი  იშლება ორივე ხეობასა და კავკასიონზე. სახლის გარშემო იყო 

ბაღი, რომელშიც ხეხილის გარდა უცხო დეკორატიული ხეებიც იდგა. 

          ოთახების უმეტესობა დახვეწილი სპარსული სტილით იყო მოხატული. „მარშლიანთ სასახლე“ 

მნიშვნელოვნად გამოირჩეოდა სხვა სათავადო სახლებისგან. იმპერატორ ალექსანდრე II-მ  

თბილისისკენ  მოგზაურობის დროს ღამე  სწორედ ამ  სახლში გაათია, მიუხედავად იმისა, რომ 

გორის მაზრაში წარჩინებულთა უამრავი სახლი იდგა. 

          „მარშლიანთ სასახლის“ დიდი დარბაზი  ხშირად  გამოიყენებოდა  შინაური თეატრისათვის. 

ოთახის სივრცე სცენისა და კულისების გამოყოფის საშუალებას იძლევა. აკუსტიკა, ყოველ 

შემთხვევაში ბარბაროსულ  გადაკეთებამდე, იშვიათად კარგი იყო.   ოჯახური გადმოცემით, ამ 

დარბაზში  პირველად წარმოადგინეს გიორგი ერისთავის „გაყრა“ - ოფიციალურ საჯარო 

წარმოდგენამდე, რომელიც თბილისში 1850 გაიმართა. ამ  წარმოდგენიდან  აითვლება  ევროპული 

ტიპის ქართული თეატრის დასაწყისი.  ალექსანდრეს დაქვრივებული და -  მართა თარხან-მოურავი- 

1858 წელს ცოლად გაჰყვა აგრეთვე დაქვრივებულ გიორგი ერისთავს. მართას საკუთარი შვილები არა 

ჰყოლია და გიორგის ერთადერთ მცირეწლოვან შვილს, დავითს, დედობა გაუწია. დავით ერისთავი 

მამის საქმის ღირსეული გამგრძელებელი აღმოჩნდა: მის პიესას “სამშობლოს” მკვლევრები 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ქართული თეატრის ჩამოყალიბებაში. აკაკი ასე 

გამოეხმაურა „სამშობლოს“ დადგმას: 

ძღვნად და საკურთხად სამარადისოდ, 

საიმქვეყნიო და საამსოფლო, 

ღირსმა ერის-ძემ, თვით ერისთავმა, 

სამშობლოსათვის დასდგა „სამშობლო“. 

ალექსანდრე თარხან-მოურავის შვილი - ვასილ (ვასო) თარხან-მოურავი - XIX საუკუნის სამოციან 

წლებში „მნათობის“ რედაქციასთან არსებული „სამუდამო თეატრის დამფუძნებელი წრის წევრ-

მსახიობად“ მოიხსენიება. 

             თეატრით გატაცება ვასო თარხან-მოურავის შთამომავლებსაც გადაეცათ. მისი ქალიშვილი 

ეკატერინე (ირაკლი ზაქარიას ძე მაჩაბლის მეუღლე) ხშირად აწყობდა წარმოდგენებს ამავე სახლში 

ახალქალაქის სკოლის (სადაც მასწავლებლობდა საბჭოთა პერიოდში) მოწაფეებისა და თავისი 



შვილიშვილების მონაწილეობით. ვასოს  ერთ-ერთი შვილთაშვილი - ალექსანდრ ფონ სივერსი - 

ბელგიაში თეატრის ცნობილი მსახიობია.    

             ოჯახში შემორჩა მხატვარ გიგო გაბაშვილის მიერ გადაღებული ვასო თარხან-მოურავის 

ფოტოპორტრეტი. გიგო გაბაშვილს ვასოს გარეგნობა მოსწონდა. მან ვასოს რამდენიმე პორტრეტი 

შექმნა და თავის დიდ ტილოებში ესკიზების სახით გამოიყენა. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში 

გ. გაბაშვილის  მიერ შესრულებული ვასო თარხან-მოურავის ოთხი  ფერწერული პორტრეტია (დიდი 

ტილოების ესკიზების სახით) დაცული.  

            „მარშლიანთ სასახლე“ თავისი არქიტექტურითა და მოწყობილობით  საგანგებოდ სტუმრების 

მისაღებად იყო გამიზნული და ერთგვარი კულტურული ცენტრის როლს ასრულებდა. დიდ 

დარბაზში იდგა ორი როიალი და თეატრალური წარმოდგენების გარდა კონცერტებიც იმართებოდა. 

1917 – 1920 წლებში კომპოზიტორი ბორის პროზოროვსკი, რომელმაც იმ ხანად ოქტომბრის 

რევოლუციისაგან საქართველოს შეაფარა თავი, ერთ ხანს ცხოვრობდა კიდეც „მარშლიანთ 

სასახლეში“.  ამ სახლში შექმნა მან რამდენიმე ცნობილი რომანსი და პირველად აქ შეასრულეს ეს 

რომანსები  ახალგაზრდა თამარ წერეთელმა და ქეთო ჯაფარიძემ.    

          „მარშლიანთ სასახლეს“ ხშირად და ხანგრძლივად სტუმრობდა აკაკი წერეთელი. მან ასეთი 

მოკლე საოხუნჯო ლექსიც კი გამოუთქვა სახლის ბინადართა ბავშვებს: 

სკუკა მკლავს, სკუკა მაწუხებს, 

მიძნელებს დიხანიასა, 

წამოვგორდები პასტელზედ, 

ვეძლევი მეჩტანიასა. 

             აკაკი აქაურების ნათესავიც იყო და მეგობარიც. განსაკუთრებით მეგობრობდა ვასო თარხან-

მოურავის დასთან - ლიზასთან. მისდამი მიწერილი წერილების ნაწილი გამოქვეყნებულია.  

           „მარშლიანთა“ ახლო ნათესავი იყო ტასო ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ივანე მაჩაბლის მეუღლე, 

რომელიც ხშირად სტუმრობდა ახალქალაქს თავის ოჯახთან ერთად. 

            შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა იმდროინდელ ცნობილ მწერალსა თუ პოეტს ჰქონდა 

ნათესაური კავშირი თარხან-მოურავების ოჯახთან და სიამოვნებით სტუმრობდა მათ: გრიგოლ 

ორბელიანი, ილია  ჭავჭავაძე, ეკატერინე გაბაშვილი, მამია გურიელი, ალექსანდრე ყაზბეგი... არ არის 

გასაკვირი, რომ ასეთი ხალხი განსაკუთრებულ  ატმოსფეროს  ქმნიდა.   

             რევოლუციის შემდეგ ალექსანდრეს შვილიშვილებიდან ახალქალაქის სახლში მხოლოდ ვასო 

თარხან-მოურავის ქალიშვილი - ეკატერინე მაჩაბელი დარჩა. ოჯახის დანარჩენი წევრები  

ემიგრაციაში აღმოჩნდნენ. „მარშლიანთ სასახლის“ კერძო საკუთრებაში შენარჩუნება  ერთმა 

უცნაურმა  შემთხვევამ  განაპირობა. 

             ერთ-ერთ ბოლშევიკ კომისარს დაევალა გორის მაზრის მრავალრიცხოვანი მამულისა და 

სახლის ექსპროპრიაცია. რევოლუციამდე ეს კომისარი მღებავი ("მალიარი") ყოფილა. „მარშლიანთ 

სასახლის“ მოხატულობამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე. ეკატერინე მაჩაბელი იხსენებდა, 

რომ კომისარი გაოგნებული დადიოდა ოთახებში და ეფერებოდა კედლის მოხატულობას. ბოლოს 

გადაწყვიტა ხელი აეღო სახლის ნაციონალიზაციაზე, ხოლო ეკატერინე მაჩაბელს დაევალა 

შეენარჩუნებინა სახლი არსებული სახით და ფაქტობრივად მცველის როლი დაეკისრა. თუმცა 

სასახლის ეზოში კარის ეკლესია მაინც დაანგრიეს. ამ ეკლესიის მოძღვარი ერთ დროს გიორგი 

კარგარეთელი (ცნობილი მუსიკოსის ია კარგარეთლის მამა) ყოფილა. ასე ყვებოდა ამ ისტორიას 

თვითონ ეკატერინე მაჩაბელი.  

               ეკატერინე მაჩაბელი ახალგაზრდობაში, რევოლუციამდე, ხან თბილისში ცხოვრობდა, ხან 

პეტერბურგში, ხანაც გერმანიაში. სახლის  დაცვის  მიზნით  კი  ის ახალქალაქის სახლში 

დამკვიდრდა. მუშაობა დაიწყო ახალქალაქის სკოლაში გერმანული, ფრანგული და რუსული ენების 

მასწავლებლად.  
„მარშლიანთ სასახლის“ მიმზიდველობა 

ბევრს ახსოვდა და ამას ეკატერინე მაჩაბლის 

პიროვნებაც უწყობდა ხელს. სტუმრების ძალიან 

კარგი დახვედრა იცოდა და შესანიშნავი 

მოსაუბრეც იყო. წარსულიდან ბევრ საინტერესო 

ამბავს იხსენებდა. სახლს კვლავ სტუმრობდნენ  

მწერლები, მხატვრები... ჩამოდიოდა ანა 

ანტონოვსკაია, რომან „დიდი მოურავის“ ავტორი, 

ცნობილი მეცნიერი არქეოლოგი ბორის კუფტინი 

მეუღლით, გერონტი ქიქოძე და მრავალი სხვა. 

მისი მოულოდნელი გარდაცვალების დღესაც კი 

1969 წელს მასთან სტუმრად იყვნენ მხატვარი გოგი 

მესხიშვილი, არქიტექტორი ვიქტორ (ბუცა) 



ჯორბენაძე და კინორეჟისორი სერგო ფარაჯანოვი რომელთაც, მათივე თქმით, ძალიან უყვარდათ 

მასთან საუბარი და მისი ამბების მოსმენა.   

              ეკატერინე მაჩაბელს კარგად ესმოდა ამ სახლის უნიკალურობა და მისი კულტურული 

მნიშვნელობა. სამწუხაროდ, სახლი კი იყო აღიარებული ძეგლად, მაგრამ საჭირო სახსრები მის 

სათანადო მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად არ გამოიყო. ეკატერინე მაჩაბელი, სახლის 

პირვანდელი სახის შესნარჩუნებლად ყოველ  ღონეს ხმარობდა. მისი თხოვნით, სახლი ხან 

კულტურის, ხან განათლების სამინისტროს მეურვეობის ქვეშ იყო. ეკატერინე მაჩაბელს იმედი  

ჰქონდა, რომ  სამხატვრო  აკადემია  მომავალი რესტავრატორების ხელით შეაკეთებდა სახლს. ამ 

სახლში თავდაპირველად სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები  საზაფხულო  პრაქტიკას გადიოდნენ 

შემდეგ კი სახლი სამხატვრო აკადემიის საზაფხულო ბაზად გარდაქმნეს. მთავრობამ სამოთახიანი 

სახლი აუშენა ეკატერინეს  შთამომავლებს, თითქოს „მარშლიანთ სასახლის“ რესტავრაციის ან 

კონსერვაციის მიზნით. სამწუხაროდ, აკადემიამ რესტავრაციის მაგივრად დაიწყო სახლის 

გადაკეთება და პირვანდელი სახე დააკარგვინა. ცდილობდნენ დაენგრიათ ეზოში ძველი აბანოც კი, 

რომელიც სავარაუდოთ აშენებულია XVIII საუკუნისა.  

               ეკატერინე მაჩაბლის მემკვიდრეების მოთხოვნით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

სახლი გათავისუფლდა აკადემიის მეურვეობისგან და ეკატერინე მაჩაბლის ანდერძის თანახმად, მის 

მემკვიდრეებს დაუმტკიცდა საკუთრებაში. 
 

SeniSvna: pasportis warmodgenili punktis ganuyofeli nawilia Tanmxlebi kopio 
"kaspis  raionis, sof axalqalaqSi, ubani gariyulas, Tarxan-mouravebis /marSlianT/ 
sasaxlis istoriul, saarqivo da bibliografiuli gamokvleva (m.mgalobliSvili, 
saqarTvelos ssr kulturis saministro, istiriis bunebis da ZegglTa dacvis 
gamoyenebis mTavari samecniero-sawarmoo sammarTvelo, 1988 w.) 
 

12.2  gadakeTeba da danakargi, ramac Secvala Zeglis Tavdapirveli saxe 
  ix.  punkqti 14 "mxatvrul-istoriuli reziume" 

 

13. Zeglis aRwera 
 

Zeglis garemo 
   

              - "Zegli"-Senobebi      - auzi 
            - saparado Sesasvleli (gauqmebuli) 
                            - amJamindeli Sesasvleli 

sasaxlis teritoria     
 

Tarxan-mouravebis sagvareulo sasaxlis
arqiteqturuli kompleqis teritoria
imyofeba sofel gariyulas SuaSi, 
romelic mWidrod ekvris sofel 
axalqalaqs kasis raionSi. kompleqsis 
zeda tarasidan da TviT sasaxlidan 
ixsneba xedi sofel gariyolas, sofel 
axalqalaqis da mdinareebi TeZnisisa da 
mtkvris xeobze kavkasionis qedamde.  
obieqtis ganlagebidan da mniSvnelobidan 
gamomdinare SeiZleba vivaraudoT, rom 
teritoria, romelic Tavdapirvelad 
ekuTvnoda mamuls, iyo mniSvnelovnaT 
didi, vidre amJamindeli kadastris wiTeli 
xazebiT Semoxazuli teritoriaa. 
Tavdapirveli ZiriTadi saparado 
misasvleli gza soflidan sakvlev 

teritoriaze xorcieldeboda samxreTis mxridan (dTevandeli sportuli 
moednis gaswvriv), romlis aRdgena amJamad SeuZlebelia, radgan soflis gzasa 
da obieqtis teritorias Soris ganlagebulia mezobeli nakveTebi 
sacxovrebeli ganaSenianebiT.  dRes arsebuli erTaderTi misasvleli gza 
teritoriaze savaraudoT arsebobda adrec rogorc meorexarisxivani, 
momsaxure. es viwro gza gadis soflis sacxovrebel ganaSenianebas da xevs 
Soris.  
   yvelaze axlo Senoba Cven obieqtTan aris 2-sarTuliani sacxovrebeli 
saxli, romelic ekuTvnis aseve sakvlevi obieqtis mflobelebs. rogorc 
aRniSnulia 12.1 punqtSi sami oTaxi am Senobisa aSenebuli iqna saxelmwifos 



mier 1950-an wlebSi  ekaterine maCablis STamomavlebisaTvis.  
   sofel gariyulas danarCen ganaSenianebas Soris kidev SemorCenilia 
sacxovrebeli da sazogado Senobebi, aSenebuli XIX s. bolos da XX s. 
dasawyisSi, romlebzec SeiZleba rekomendaciis gaweva maTi saqarTvelos 
daculi istoriuli da arqiteqturuli Zeglebis nusxaSi Sesatanad (amJamad am 
Senobebidan mxolod "balgarskis saxli-agaraki", aSenebuli XIX saukunis 
bolos, Sedis am nusxaSi #1993)  
arqiteqturul-mxatvruli kompozicia 
   

     - ixileT pasportis ganuyofeli nawili, Tanmxlebi kopio "kaspis  raionis, 
sof axalqalaqSi, ubani gariyulas, Tarxan-mouravebis /marSlianT/ sasaxlis 
istoriul, saarqivo da bibliografiuli gamokvleva (m.mgalobliSvili, 
saqarTvelos ssr kulturis saministro, istiriis bunebis da ZegglTa dacvis 
gamoyenebis mTavari samecniero-sawarmoo sammarTvelo, 1988 w.) 
     - ixileT  punkqti 14 "mxatvrul-istoriuli reziume" 
masala da konstruqciebi 
   sasaxle  mdebareobs kaspis r-nSi mdinare TeZmis xeobis samxreTiT. reliefi 
terasulia da eSveba Crdilo-dasavleTiTa da Crdilo-aRmosavleTiT. 
       mimdebare teritoria Zveli kvlevebis safuZvelze Sesdgeba araerTgvari 
TixebiTa da TixnarebiT, romelSic xSiria RorRis, xvinWis da kaWaris 
CanaerTebi. grunti myari konsistenciisaa da normatiuli winaRoba R=2,0 - 2,5 
kg/ sm2, rac aris aRniSnuli Senobis fuZed gamoyenebuli. 
       sasaxle agebulia XIX saukunis 50-ian wlebSi. igi sworkuTxa 
arqiteqturuli gegmarebisaa zomebiT 16X27 m, h-14m., Senoba orsarTuliania. 
       Senobis istoriuli nawilis mzidi konstruqcia aguris kapitaluri 
kedlebia, romelic ganlagebulia fleTili qvis lentur saZirkvelze b=90 sm, 
h=0,6-0,6 sm. Senobas garSemo miSenebuli aqvs liTonis dgarebze mowyobili 
r/bet. monoliTuri filiT aivnebi. aivnebis filebi mowyobilia liTonis 
koWebze (axali mSenebloba). 
       sarTulSua gadaxurvebi mowyobilia xis konstruqciebiT. xis 
konstruqciebiTvea mowyobili sasxvene da nivnivuri gadaxurvebi. 
seismurobis mixedviT raioni 8-baliania.  
       dReisaTvis Senobis mdgomareoba Semdegnairia. 
       Senoba agebulia bunebriv terasaze, romelic mowesrigebulia Crdilo-
dasavleTiT da Crdilo-aRmosavleTis mxridan sayrdeni kedlebiT. 
       Senobis Crdilo-dasavleTiT kedelze gaCenilia gamWoli bzari, romelic, 
Cemi azriT, gamowveulia ara imdenad gruntis jdomiT, aramed misi mciredi 
mocurebiT, ramac gamoiwvia saZirkvlis lentis xeTqva. Senobis zRudarebis 
umetesobas gaaCnia bzarebi, rac gamowveulia TaRovani konstruqciebis klitis 
qvebSi dazianebebiT. 
       Senobas gaZlierebis mizniT mowyobili aqvs Crdilo-dasavleTiT 
kontrforsebi. Senoba Selesilia gareTa da Siga mxridan da masze bzarebi 
mcirea, rac migvaniSnebs imaze, rom Senobis mocureba intensiurad ar 
mimdinareobs, magram SeimCneva, rom Crdilo-dasavleTis kedeli odnav 
gadaxrilia. gruntis mciredi mocureba SesaZlebelia, gamowveulia 
zedapiruli fenebis araerTgvarovnebiT da, radgan saZirkvlebis CaRrmaveba 
araa didi, moxda misi zuZesTan erTad gadaadgileba - Cacureba. 
       Senobis sarTulSua gadaxurva, rogorc zeviT aRvniSneT, mowyobilia xis 
konstruqciebiT, magram misi simyare aradamakmayofilebelia, masze dinamiuri 
datvirTva iwvevs vibracias da saWiroebs gaZlierebas, aseve cud 
mdgomareobaSia sasxvene da nivnivuri gadaxurvis konstruqciebi, sasxvene 
koWebi zogierT adgilze atmosferuli naleqebis Camosvlisagan mwyobridanaa 
gamosuli, xis nivnivebi saxuravze ganlagebulia araTanabrad, bevri moTgani 
dazianebulia. xis Selartyva zogierT adgilze daweulia nivnivebis 
araTanabari ganlagebis gamo da saxuravi amis gamo dabrecilia. 
       Cvens mier Senobis reabilitaciis SemTxvevaSi SemoTavazebulia gamagrebis 
Semdgomi rekomendirebuli samuSaoebi, kerZod: 
       ‐  Crdilo-aRmosavleTis mxridan konstruqciebis moxsnis SemTxvevaSi 
aucilebeli iqneba saZirkvlebis daRrmaveba-gaganiereba fuZeSi Wadrakisebri 



meTodiT, raTa saZirkvlebis dayrdnoba moxdes fuZis Rrma fenebSi - ZiriTad 

qanebSi; 
   - Senobis pirvandeli saxis aRsadgenad aucilebeli iqneba cementis 
baTqaSis CamoSoreba, rac gamogviricxavs Senobis gamagrebis Zvel klasikur 
meTods liTonis moCarCoebiTa da kedlebisr/bet-is monoliTur perangSi 
CasmiT, amitom rekomendirebulia arsebuli kedlebi baTqaSis CamosufTavebamde 
gamagrdes I sarTulis gadaxurvis da sasxvene gadaxurvis doneebze 
specagregatiT burRvisa daarmirebis meTodiT, rac Senobas gauCens ararsebul 
antiseismur farul sartyelebs; 
   - xis sarTullSua gadaxurvis gaZlierebis SemTxvevaSi aucilebelia 
gaixsnas iataki, Semowmdes xis koWebi, maTi vargisianobis SemTxvevaSi 
SualedebSi Caematos axali koWebi, dazianebuli Seicvalos; 
   - Tu gadawyda gadaxurvis mowyoba r/bet-is mon. filiT, maSin 
ganxorcieldes iatakis konstruqciis mTlianad demontaJi da moewyos r/bet-is 
monoliTuri fila liTonis koWebze; 
   -  sasxvene da nivnivuri gadaxurvis konstruqciebi Seicvalos isev axali 
xis konstruqciebiT. 
 

SeniSvna: pasportis warmodgenili punktis ganuyofeli nawilia Tanmxlebi kopiebi 
           1. "saremonto samuSaoebis miReba-Cabarebis aqti"   (1938 weli, e.xmelnicki, 
m.kalaSnikovi, kultulis ZeglTa dacvis ganyofileba, saqarTvelos ssr kulturis 
saministro);  
     2. "sainJinro gamokvleva" (1988 w., d. daTunaSvili,  saqarTvelos ssr 
kulturis saministro, istoriis, kulturis da bunebis ZeglTa dacvis da 
gamoyenebis mTavari samecniero-sawarmoo sammarTvelo)   

miTiTeba monumenturi ferweris, plastikis da epigrafikis nimuSebze. 

    

    sasaxlis Senobis meore sarTulis TiTqmis yvela oTaxi da Seminuli 
"lojia" Tavdapirvelad gamorCeuli iyo Tavisi dekoriT: kedlebi, buxrebi da 
Werebi dafaruli iyo feradi mxatvrobiT. nawili Werisa da Weris karnizebisa 
damSvenebuli iyo TabaSiris naZerwobiT sarkis inkrustaciiT (didi nawili 
moxatulobisa da naZerwobisa dakargulia an dazianebulia; nawili buxrebisa 
amoSenebulia an daSlilia); xis fanjrebis rTuli moxazulobis framugebi 
Seminuli iyo feradi minebiT ("muSarabi", feradi Seminva ar SemorCenila, 
SemorCenili fanjris alaTebi gviandelia); erTerTi oTaxis ("Cinuri oTaxi")
fanjara Seminuli iyo "veneciuri" miniT, xolo CarCo dafaruli iyo 
brinjaosfrad (fanjara ar SemorCenila, is dafiqsirebulia fasadis saarqivo 
fotoebze); oTaxebis kedlebi Tavdapirvelad dafaruli iyo abreSumis 
SpaleriT (mTlianad dakargulia); Seminuli "lojis" SuaSi dayenebuli iyo 
qvis larnaki-Sadrevani (dazianebuli Senaxulia kompleqsis teritoriaze). 
interieris dekori Sesrulebuli iyo aRmosavluri (sparseTi, CineTi) da 
evropuli gamoyenebiTi xelovnebis tendenciebis gavleniT.    
 

 

14. mxatvrul-istoriuli reziume 
     rogorc aRniSnulia "istoriuli cnobebis" #12 punqtSi sakvlev kompleqs 
gaaCnia sakmaod rTuli 200-wliani istoria, dakavSirebuli mSeneblobasTan, 
ngrevasTan da gadakeTebebTan. 
   gansakuTrebiT es exeba ZiriTad Senobas - Tarxan-mouravebis sagvareulo 
sacxovrebel saxls  (e.w. "sasaxles"). 



   am Senobis fasadebze da interierebSi warmoSobili yvela cvlilebebis 
aRsaniSnavad savaldebuloa Seswavlili iqnes ara marto mogonebebi da 
bibliografia, aramed grafikuli da fotomasalebi. Senobis mdgomareobis 
cvlilebebis yvelaze didi informacia warmodgenilia 1938 wlis apri-agvistos 
"saremonto samuSaoebis miReba-Cabarebis aqtSi" (e.xmelnicki, m.kalaSnikovi, 
kultulis ZeglTa dacvis ganyofileba, saqarTvelos ssr kulturis 
saministro). aqts Tanaxlavs obieqtis aRweris "Savi" Canaweri; masalebis aRwera 
da Sesrulebuli samuSaoebis xarjTaRricxva. dokumenti, romelSis wiTeli 
feriT gamoyofilia is samuSaoebi, romelmac Seitana cvlileba obieqtSi, 
Tanaxlavs warmodgenil pasports.   
   am dokumentebis mxedviT swored 1938 wels Catarebuli saremonto 
samuSaoebis (me-2 sarTulis interierSi Sesrulebli samuSaoebi aRwerilia 
calkeuli oTaxebis mixedviT) dros: 
   - Senobis garSemo gasworebuli iqna nayari miwa da fasadebis mTel 
perimetrze mowyobili iqna 1,5 metri siganis trotuari nafleTi qviT 
(Semonaxuli fotoebis mixedviT zemo terasa Senobis irgvliv eSveboda qveda 
doneebamde ganieri safexurovani terasebiT, Sesrulebuli riyis qvis wyobiT 
or horizotalur "naZvis" formis rigad; obieqtis mTeli teritoia 
SemoRobili iqna askilis da mCxvletavi buCqebiT; aseve gaSenebuli iqna xilis 
xeebi; damzadebuli da dayenebuli iqna xis aJuruli WiSkari Zveli dakargulis 
analogiiT; soflis magistraluri wyalsadenidan moTuTuebuli  wyalgamyvani 

milebiT Semoyvanili iqna wyali; 
   - adrendeli kramitis saxuravi 
(ucnobia Tavdapirveli kramitis 
saxeoba) Secvlili iqna axali 
marselis kramitiT, manamde 
Seremntebuli iqna  da nawilobriv 
gamocvlili saxuravis mzidi xis 
konstruqciebi da misi Selartyva; 
saxuravze gasasvlelad moewyo axali 
samercxluli; moewyo wyalsadinari 
milebi; 
   - dazmadebuli da  Cayenebuli iqna 

aRmosavluri rTuli naxatiT fanjris alaTebi 2-sarTuls daxurul verandaze; 
Secvlili iqna 17 fanjris alaTa da 4 kari; 
   - amoSenebuli da aRebuli iqna ramdenime buxari; zogierT buxarze 
mocilebuli iqna Zveli nalesi da gadakruli gajiT; mowyobili iqna ramdenime 
axali "holandiuri" Rumeli; 
   - Sida xis kibis rikulebi da safexurebi damzadebuli da mowyobili iqna 
Zvelis analogiiT; 
   - gansakuTrebiT aRsaniSnavia, rom SemorCenili mxatvroba kedlebze da 
Werebze "ar garemontebula". sxva sibrtyeebidan (maT Soris avariuli) 
moxsnili iqna nalesoba, zogierTze Secvlili iqna xis Selartyva; mTlianad 
Camofxekili iqna "Zveleburi Spaleri" da gadalesili iqna gajiT; kedlebi 
nawilobriv SeRebili iqna webovani saRebaviT (iseve, rogorc Werebi), 
nawilobriv "panelebis simaRleze" - zeTovani saRebaviT; 
   - aRmosavleT fasadze daSlili iqna Ria xis aivani (27,5 m2), gakeTebuli 
axali Ria xis aivani boZebze, gadaxuruli xis konstruqciebze mowyobili 
kramitis saxuraviT    (69, 0 m2); 
   - fasadis kedlebi mTianad galesili iqna    (864,0 m2). 
   aseve unda aRiniSnos, rom amave dokumentSi aris Canaweri Sedgenili 
xelovnebaTmcodne d,gordeevis da arqiteqtor n.CubinaSvilis mier, romelSic 
sxva ambebTan erTad aRniSnulia: "... imisaTvis, rom Tundac erT oTaxSi 
Senaxuli iqnes kar-fanjrebis stiluri ansambli - gadatanili iqnes naZerwi 
morTulobiani kuTxis oTaxSi samxreT fasadze SemorCnili fanjris alaTebi 
da mezobel oTaxebSi. xolo danarCen oTaxebSi, sadac aklia kar-fanjrebi, 
mowyobili iqnes axali, Cveulebrivi sada fanjrebi.  qveda sarTulze yvelgan 
gakeTdes sada kar-fanjrebi. Seminul "galereaSi" SekeTdes Zveli fanjris 
CarCoebi...". 



2014 w. + 1956 w.    

               
    - aqve savaldebuloa aRiniSnos, rom am 
dokumentis mixedviT yvela saremonto samuSao 
Sesrulda adgilobrivi kolmeurneobis muSebiT 
Simanskis mier 1951 wels gadaRebuli fotoebiT 
Tu vimsjelebT, zemoT aRniSnuli samuSaoebi 
Sesrulebuli iyo arc ise xarisxianad. 
"saparado" fasadis fotodan Cans, rom meore 
sarTulis aivnebi samxreT "saparado" fasadze 
aRar aris (ori patara da SuaSi ganieri).  
     

  mas Semdeg, rac sasaxle gadaeca Tbilisis 
samxatvro akademias, 1956 wels Catarebuli iqna 
SedarebiT dawvrilebiTi fotofiqsacia 
(fotografi bartiSevski) da arqiteqturuli 
azomvebi (arqiteqtorebi l.ximSiaSvili, 
r.cincaZe, g,WeiSvili). fotosuraTebze Cans, rom 
interierSi darCenili moxatuloba 
dazianebulia (gafxaWnilia) warwerebiT, 
dekorirebuli Werebis ramdenime adgilas xis 
lartya "Camoyidebulia". arqiteqturuli 
azomvebiT SeiZleba vimjeloT, rom: 

   - "saparado"-samxreTis da aRmosavleTis fasadebze ar aris meore sarTulis 
aivnebi. magram SeiZleba ganisazRvros aivnebis adrindeli adgilsamyofeli. 
misi iatakis, gadaxurvis da moajirebis konstruqciebis "Strabebis" mixedviT 
kedlebze; 
   - CrdiloeTis da samxreTis fasadebi kompoziciurad vertikalurad 
erTnaerad aris dayofili sam nawilad. dayofa xdeba pilastrebiT, romlebic 
damSvenebuli sarTulSua bazebiT da traxelionebiT. CrdiloeTis fasadis 
centralur nawils gaaCnia ganieri muSarabi-lojia, Sesabamisad samxreT 
fasadis meore sarTulis centralur nawils adre gaaCnda didi aivani. 
fasadebis gverdiTi nawilebis (rizolitebis) kompozicia aseve msgavsad aris 
gadawyvetili (sxvadasxvanairi, magram yvela sammagad gayofili Riobebi orive 
sarTulze). gamomdinare zemoT aRniSnulidan samxreTis fasadis gverdiT 
nawilebze (rizolitabze) iseve, rogorc crdiloeTis fasadze amaRlebuli iyo 
"dakbiluli" (qongurebi)  parapetebi patara donJonebiT pilastrebis Tavze. 
sasaxlis restavraciis dros rekomendirebulia gaTvaliswinebuli iqnes es 
faqti. 
   1956 wlis da 1988 wlis fotofiqsaciis SedarebiT (fotografi g.morbedaZe), 
aseve arqiteqturuli azomvebiT (arqiteqrorebi i. SaraSeniZe, v. tarasaSvili) 
SeiZleba avRniSnoT Semdeg danakargebze da gadakeTebebze: 
   - ganadgurebulia "Cinuri oTaxis" kamarisebuli Weri da kedlebis 
moxatuloba (1938 wels SeTeTrebuli iqna mxolod erTi SeRrmavebuli paneli) 
- Weri mTlianad moxsnilia, kedlis moxatuloba daserilia naWdevebiT da 
dafaruli nalesis sqeli feniT da SeRebilia; meore sarTulis centralur 
darbazSi kedlebi da buxari aseve mTlianad dafarulia sqeli nalesiT 
daSeRebilia; centraluri darbazis "sasceno" saTavsos (TaRis iqiT) kedlebis 
da Weris moxatuloba, da karnizis muqarnasebi ("stalaqtitebi") mTlianad 
ganadgurebulia; meore sarTulis Seminul verandaze ("lojia") 
mniSvnelovnadaa dazianebuli kedlis moxatuloba; aq demontirebulia qvis 
Sadrevani, romelic inaxeba kompleqsis teritoriaze; 
   - mTlianad aRebulia Sida xis daxveuli kibe da mis nacvlad mezobel 
saTavSi mowyobilia axali kibe mozaikis safexurebiT liTonis kasaurebze; 
   - mTlianad moxsnilia Tavdapirveli xis ficruli iataki da Secvlilia 
parketiT meore sarTulze da cementis moWimviT da keramikuli filebiT 1 
sarTulze; 
   - mTlianad aRebulia aRmosavleTis fasadis fligeli Tavis aivniT; 
dasavleTis fasadze miSenebulia ori kontrforsi da maT Soris ori 1-
saTuliani sameorneo daniSnulebis moculoba 1 sarTulis oTaxis gverdiT,



romelSic iyo mowyobili samzareulo, xolo pirveli sarTulis centralur 
darbazSi - sasadilo; DdasavleTis da CrdiloeTis mxares (abanos Senobis 
gaswvriv) mowyobilia sayrdeni kedeli;  
   -  TiTqmis mTlianad Secvlilia fanjris xis CarCoebi mTel SenobaSi; 
Secvlilia (gamartivebulia) umravlesi kar-fanjrebis zRudrebis 
konfiguracia fasadebze; "Cinur" oTaxSi fanjris CarCo dafaruli brinjaos 
saRebaviT 1938 wels demontirebuli iqna da mis adgilze mowyobili iqna 
Cveulebrivi swokkuTxa fanjara; aseTive fanjrebi moewyo meore sarTulis 
lojiaSi; 
   - meore sarTulis mTel perimetrze mowyobilia ganieri rkina-betonis aivani 
liTonis sayrdenebze da daxurulia samxreTis da aRmosavleTis fasadebis 
mxridan; 
   - kramitis saxuravi mTlianad Secvlilia Tunuqis safariT; CrdiloeTis 
fasadis gverdiTa "dakbiluli" parapeti ganadgurebulia; fasadis mTel 
perometrze mowyobilia saxuravis dabali parapeti; 
   - fasadis kedlebi mTlianad axlidan aris Selesili qviSa-cementis 
xsnariT; 
   - xis WiSkari moxsnilia da Secvlilia liTonis WiSkriT   
 

   mas Semdeg. rac 2000 wels odieqti gadavida Tavdapirveli mflobelebis 
STamomavlebis sakuTrebaSi, Catarebuli iqna sasaxleze Semdegi samuSaoebi: 
   - demontirebuli iqna rkina-betonis aivnebi CrdiloeTis da dasavleTis 
fasadebze; 
   - demontirebuli iqna ori sameurnea saTavso dasavleTis fasadis mxridan; 
   - moxsnili iqna saxuravis parapetis nawili CrdiloeTis fasadis mxridan; 
   - CrdiloeTis fasadze moxsnilia nalesoba; meore sarTulis "lojiaSi" 
moxsnili iqna gviandeli (akademiis mflobelobis droindeli) amoSenebuli 
kedlebi da aRdgenili iqna Zveli saxiT xis SuSabandi.  
        

 
1956 w.                                                                              2014 w.  
 

    arqiteqturul kompleqsSi Semavali abanos Senobis mSeneblobis dro, 
rogorc amtkiceben wina mklevarebi, ganekuTvneba XVII-XVIII saukunes. maTi 
mtkicebuleba emyareba zogierT cnobas da gadmocemas, aseve garegan saxes da 
saamSeneblo masaleb (zusti dokumentaluri wyaroebi ar arsebobs). 
   - gamomdinare adreuli saarqivo fasadebis fotosuraTebidan da grafikuli 
azomvebidan SeiZleba vamtkicoT, rom Senobas dakarguli aqvs ori gverdiTa 
moculoba Tavisi SesasvlelebiT (savaraudoT "saTbobi" da gasaxdeli da 
dasasvenebeli saTavso). dReisaTvis SesaZlebelia dazustdes dakarguli 
moculobebis konfiguracia. Senobis dakarguli moculobebis restavraciis 
aucileblobis SemTxvevaSi proeqtis avtorebma unda ixelmZvanelon adreuli 
dafiqsirebuli masalebiT da arsebuli analogiebiT. Tbilisis samxatvro 
akademiis mier kompleqsis eqspluataciis dros abanos orive gumbaTis aguris 
wyobidan amoRebuli iqna "Camketi" (centraluri, damafiqsirebeli) agurebi. 
restavraciis dros pirvel rigSi savaldebuloa aRdgenili iqnes es 
"Camketebi". mas Semdeg, rac 2000 wels obieqti gadavida Tavdapirveli 

mflbelebis STamomavlebis sakuTrebaSi abanos 
Senobis fasadebidan moxsnili iqna qviSa-cementis 
nalesoba Sesrulebuli 1960-80 wlebSi. or-
gumbaTiani moculobis samxreTis mxridan 
mowyobili iqna 4-safexuriani moedani adre 
aRebuli abanos saTavsos adgilze.  

 

   dekoratiuli 8-kuTxa auzi Sesrulebuli 
damuSavebuli didi yviTeli qviSa-qvebiT, 
ganlagebulia qveda terasaze, sasaxlis samxreTis 



fasadis win. savaraudod is mowyobilia sasxlis meore sarTulis daSenebis 
dros - anu XIX saukunis SuaxnebSi. irgvliv mimdebare miwis nakveTebis 
reliefidan gamomdinare SeiZleba vivaraudoT, rom aRmosavleT fasadisaken, 
romelic Tavisi arqiteqturuli kompoziciidan gamomdinare warmoadgens 
centralurs moemarTeboda soflidan (mamulisaken) pirdapiri saparado gza-
xeivani, rac gansakuTrebiT kargad Cans aerofotogadaRebaze. dReisaTvis 
auzTan  da mimdebare  teritoriaze nawilobriv dayrilia nayari miwa. auzis 
qvebs gaaCnia mcire monatexebi da gamofitva-korozia. wylis momarageba 
gadasaxedia da saWiroebis SemTxvevaSi aRsadgenia. im periodis auzebis 
analogiidan gamomdinare SeiZleba vivaraudod, rom auzis centrSi idga 
dekoratiuli mcire forma, romelic mesakuTreebis survilis SemTxvevaSi 
SeiZleba iqnes dayenebuli. 
 

   sakvlevi teritoriis mesakuTreebis miTiTebiT, pasportze muSaobis dros 
topografiul gadaRebaze aRniSnuli iqna adgili, sadac 1920-ian wlebSi 
dangreuli iqna karis eklesia. kompleqsis restavraciis da rekonstruqciis 
samuSaoebis Catarebis dros rekomendirebulia gaxsnili iqnes dangreuli 
eklesiis saZirkvlebi. xolo mesakuTreebis survilis SemTxvevaSi 
dakonservebuli iqnes gamovlenili saZirkvlebi an saZirkvlebis zomebis da 
proporciebis mixedviT, arsebuli analogiebiT aSendes axali eklesia  
 

         ამჟამად, ობიექტის მესაკუთრეები სასახლეს საცხოვრებლად არ იყენებენ. ისინი 

შეძლების-დაგვარად ცდილობენ შეუნარჩუნონ სახლს ამჟამინდელი მდგომარეობა მაინც. 

ფიქრობენ, რომ ფინანსური დახმარების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება სახლი აღდგეს 

პირვანდელი სახით და კვლავ გარკვეული  კულტურული ცენტრის როლი იტვირთოს. სახლის 

არქიტექტურა და თბილისთან სიახლოვე შესაძლებლობას იძლევა, კვლავაც გაიმართოს აქ 

სპექტაკლები, გამოფენები,  კონცერტები.  შეიძლება დაიგეგმოს ღონისძიებები სულ ახლოს 

მდებარე  და უკვე  საკმაოდ პოპულარულ „არტ-ვილასთან“  ერთად.  მრავალფეროვანი და 

მომხიბლავი ბუნება და ახალქალაქის შემოგარენის მრავალი მნიშვნელოვანი ისტორიული 

ძეგლი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველს  ხდის  „მარშლიანთ სასახლეს“.   
 

 

   15. Zeglze Catarebuli samuSaoebi (zogadi aRwera, dro, avtori, 
dokumentaciis Senaxvis adgili)  

ixileT punqti 14 - "mxaTvrul-istoriuli reziume". aRwerili dokumentacia 
inaxeba saqarTvelos ZeglTa dacvis saagentos arqivSi 

 

   16. kartografiuli miTiTeba 
X koordinati 044.33334   

Y koordinati 41.87930          
simaRle zRvis donidan  682 metri

 

   17. sakadastro informacia (miwis nakveTis (uZravi qonebis) sakadastro kodi) 
 

67. 17. 40. 219
 

      18. infrastruqtura 
uaxloesi dasaxlebuli punqti obieTi ganlagebulia Sig sofel 

gariyulaSi 
manZili samanqano gzidan Zeglamde  
manZili uaxloesi rkinigzis     
sadguridan Zeglamde 

 

 
   19.  sailustracio masala  
 
 
fotoebi 

- 1951 weli (Simanski)  
- 1956 weli (bartiSevski)  
- 1984 weli,  "legenda suramis cixeze" (k-f. s.parajanovi, 
d.abaSiZe)  
- 1988 weli (g.morbedaZe)  
- 2013-2014 weli (ala prozorova) 

gengegma/situaciuri 
gegma 

 

topografiuli gegma (1988 w; 2014 w.); gengegma  



 
grafikuli masala  
 
/arqiteqturuli 
azomviTi naxazebi/ 

 
I.      azomilia ("krokebi) da "xeliT" gamoxazulia 

(naxazebi) 1956 welSi 
gadatanilia DWG (AvtoCad) programaSi 2014 welSi 

 

sasaxle 
 1.     1 sarTulis gegma 
 2. 2 sarTulis gegma 
 3. mTavari (samxreT-dasavleTis) fasadi 
 4. CrdiloeT-aRmosavleTis fasadi 
 5. samxreT-aRmosavleTis fasadi 
 6. Crdilo-dasaveTis fasadi 
 7-14. Wrili 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8      

interieris detalebi 
   15-18. sarkmelis detalebi  
 19. 2-sarT. centraluri darbazidan aivanze asasvleli 
              kari 
 20. buxrwbi kibis ujreduis saTavsoSi da 2-sarTulis 
              oTaxSi 
 21. buxrebi 2-sarTulis Cr-das.kuTxis da sastumro  
              oTaxebSi 
 22. kuTxis buxari 

abano 
 23. gegma; CrdiloeTis, dasavleTis da aRmosavleTis 
              fasadebi; Wrilebi 1-1, 2-2, 3-3 da 4-4 
 

II.      azomilia ("krokebi) da "xeliT" gamoxazulia 
(naxazebi) 1986-88 wlebSi 

gadatanilia DWG (AvtoCad) programaSi 2014 welSi 
 

sasaxle 
        1.     1 sarTulis gegma 
  2. 2 sarTulis gegma 
  3. mTavari (samxreT-dasavleTis) fasadi 
  4. CrdiloeT-aRmosavleTis fasadi 
  5. samxreT-aRmosavleTis fasadi 
  6. Crdilo-dasaveTis fasadi 
  7-14. Wrili 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8    

interieris detalebi 
        15-18 buxari #1, #2, #3, #4 

abano 
       19. gegma 
 20.  saxuravis gegma 
        21. CrdiloeTis fasadi 
 22. dasavleTis da aRmosavleTis fasadebi 
 23-25 Wrili 1-1, 2-2, 3-3, 4-4    
       

III.      azomilia da gamoxazulia DWG (AvtoCad) programaSi 
2014 welSi 

 

sasaxle 
         1      sarTulis gegma 
  2. 2 sarTulis gegma 
  3. mTavari (samxreT-dasavleTis) fasadi 
  4. CrdiloeT-aRmosavleTis fasadi 
  5. samxreT-aRmosavleTis fasadi 
  6. Crdilo-dasaveTis fasadi 
  7-14. Wrili 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 

    abano 
          15. abanos gegma; 8-kuTxa dekoratiululi auzis  
              (Tavdapirveli) gegma da Wrili; axli sacurao 
              auzis gegma da Wrili 
 

 



   20. damcavi zonis sqema da cvlilebebi (dokumentis saxelwodeba, TariRi, 
avtori, samarTlebrivi safuZveli, grafikuli gamosaxuleba)  

 

reestriT gansazRvruli wiTeli xazebiT SemosazRvruli teritoria 
 

21. damatebiTi informacia 
 

pasporti Sesrulebulia  cifrul versiaSi  (PDF, JPG da DMG formatSi) 
 

22. pasportis Semdgeneli 
 

arqiteqtori  - ala prozorova 
kionstruqtori - aleqsandre mWedliSvili  
istoriuli nawili - dali saxokia, giorgi maCabeli,  
 
  23. pasportis Sedgenis TariRi 
 

noemberi 2013 - marti, 2014 weli 

 
 
 



saqarTvelos kulturis da ZeglTa dacvisa saministro 
 

kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis saaRricxvo 
baraTi  

# 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

1. saxelwodeba 
sofeli gariyula, Tarxn-mouravebis sasaxlis kompleqsi (“marSlianT sasaxle”) 
 

2. adgilmdebareoba/misamarTi   
2.1. zusti msamarTi 
administraciuli erTeuli  
(avtonomiuri respublika, qalaqi, daba, 
sofeli) 

 
sofeli gariyula 

qalaqis raioni  

quCa (quCebi)  

Senobis #  

2.2. geografiuli/istoriuli mdebareoba 
istoriuli mxare qarTli 
geografiuli erTeulis saxelwodeba  
istoriuli dasaxlebis saxelwodeba gariyula 
manZili da mimarTuleba uaxloesi 
dasaxlebuli punqtidan 

Sig sofel gariyolaSi,  
 

 

      3. saxeoba 
arqiteqturis arqiteqturuli samamulo kompleqsi 
arqeologiuri  
sainJinro  
memorialuri Tarxan-mouravebis sanaTesavo istoria 
qalaqTmSeneblobis (urbanuli)  
sabaRe saparko xelovnebis da  
landSafturi arqiteqturis 

 

monumenturi saxviTi xelovnebis interieris kedlis da Weris 
dekoratiuli moxatuloba da 
TabaSiri-sorkoblivi inkrustacia 
aRmosavluri stilebis gavleniT 

paleografiuli  
eTnografiuli  
mecnierebis, teqnikisa da mrewvelobis 
ganviTarebasTan dakavSirebuli Zegli 

 

 

4. TariRi (periodi, saukune, zusti TariRi)  
Tavdapirveli daSeneba (abano),  XIX s. dasawyisi (sasxlis 1 sarTuli),  XIX s. 
Suawlebi (sasaxlis meore sarTuli);    1960-an wlebSi (sasaxlis mniSvnelovani 
gadakeTebebi)                     

 5. statusi da kategoria  
5.1. statusi Tavdapirveli arqiteqturuli Zegli 

amJamindeli arqiteqturuli Zegli 
5.2. statusis miniWebis 
  TariRi 

Tavdapirveli 1938 w. 
amJamindeli 

 
 



07. 11. 2006 w. 
5.3. statusis mimniWebeli 
organizaciis dasaxeleba 

Tavdapirveli saqarTvelos ssr saxalxo 
komisarTa sabWos xelovnebis 
saqmeTa sammarTvelo 

amJamindeli saqarTvelos kulturisa da 
ZeglTa dacvis saministro 

5.4. dokumentis # 
 

Tavdapirveli ? 
amJamindeli #1994,  brZanebuleba #665    

kulturuli memkvidreobis uZravi 
Zeglebis saxelmwifo reestri 
(nawili 3)  

5.5. kategoria Tavdapirveli erovnuli 
amJamindeli erovnuli 

5.6. kategoriis miniWebis 
  TariRi 

Tavdapirveli 1989 w. 
amJamindeli 

 
 

07. 11. 2006 w. 
5.7. kategoriis mimniWebeli 
organizaciis dasaxeleba 

Tavdapirveli saqarTvelos istoriis, kulturis 
da bunebis Zeglta dacvis da 
gamoyenebis sammarTvelo 

amJamindeli saqarTvelos kulturisa da 
ZeglTa dacvis saministro 

5.8. dokumentis # 
 

Tavdapirveli  
amJamindeli brZanebuleba #665    kulturuli 

memkvidreobis uZravi Zeglebis 
saxelmwifo reestri (nawili 3)   

5.9. reestris #  #1994

5.10. reestrSi Setanis 
TariRi 

 07. 11. 2006 w. 

 

6. funqcia 
dasaxeleba Tavdapirveli axali 

6.1. religiuri   
6.2. saTavdacvo   
6.3. saero sacxovrebeli 

 
upatrono bavSvTa saxli, Tbilisis 
samxatvro akademiis sazafxulo baza, 
amJamad droebiT ufunqcio 

 

7. sakuTreba  
iuridiuli piri  
fizikuri piri Tavdapirveli mepatroneebis STamomavlebi 
da sxva  
 

8. mokle daxasiaTeba 
        obieqti imyofeba sofel gariyulas SuaSi, romelic mWidrod ekvris 
sofel axalqalaqs da warmoadgens Tarxan-mouravebis sagvareulo sasaxlis  
arqiteqturul kompleqss. sasxlis 2-sarTuliani Senoba ganlagebulia maRali 
borcvis sworkuTxa terasaze, saidanac ixsneba xedi sofel gariyolas da 
axalqalaqis da mtkvris xeobis kavkasionis qedamde. sasxlis garda am 
teritoriaze (romelic ekuTvnis sasaxles) ganlagebulia orgumbaTiani abanos 
Senoba, Sesrulebuli aguris da qvis Sereuli wyobiT, 8-kuTxa dekoratiuli 
qvis auzi, sasaxlis terasebis sayrdeni kedlebis, kibeebis da Robis qvis wyobis 
narCenebi, aseve  karis eklesiis saZirkvlebis narCenebi. garda zemoT 
CamoTvlili Tavdapirveli nagebobebisa Semdgomi periodebis gadakeTebebiT -
teritoriaze ganlagebulia gviandeli nagebobebi: sworkuTxa rkinabetonis 
sacurao auzi, terasis sayrden kedelze miSenebuli marani da saboilero 
saTavso, avtofarexi, rkinabetonis filebis Robe. teritoriaze SemorCa 
ramdenime Zveli wiwovani da foTlovani didi xe, aseve aris axali gaSenebuli 
xilis xeebi da buCqebi. aris gviandeli qviT mopirkeTebuli baRis bilikebi da 
moednebi, aseve liTonis badiT SemoRobili sportuli moedani. sasaxlis 
SenobaSi, abanoSi da auzSi miyvanilia wylisa da kanalizaciis sistema. 



teritoria uzrunvelyofilia eleqtroenergiiT. sasaxlis teritoria 
SemoRobilia nawilobriv liTonis badiT, nawilobriv rkinabetonis filebiT, 
xolo qveda terasa esazRvreba wylis rkinabetonis sarwyav arxs.  
     sasaxlis kedlebi aSenebulia aguris da qvis Sereuli wyobiT. fasadis 
kedlebis nawili galesilia. meore saTulze ori fasadis mTel sigrZeze 
mowyobilia gviandeli rkinabetonis aivani. kar-fanjrebis Riobebs gaaCniaT 
sxvadasxva tipis zRudarebi: naxevradwriuli, segmenturi da swori-
horizontaluri. kar-fanjrebi xisaa, sxvadasxva drois. sarTulSua gadaxurva 
xis koWebze mowyobili, garda kibis ujredisa. 4-qanobiani saxuravi aseve 
mowyobilia xis konstruqciebiT da dafarulia SeRebili TunuqiT. Sida 3-
marSiani kibe mowyobilia asawyobi mozaikuri safexurebiT liTonis 
kosourebze. iatakebi nawilobriv Sesrulebulia cementis moWimviT (pirveli 
sarTulis Ria terasa da kibis ujredi), nawilobriv keramikuli filebiT 
(pirveli sarTulis didi darbazi da safirfaraSoebi), nawilobriv - parketiT. 
interieris kedlebi da Werebi Selesilia da SeTeTrebulia. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia, rom  meore sarTulis xuT oTaxSi kedlebi da Werebi morTulia 
TabaSiriT naZerwi aRmosavluri feradi ornamentebiT, inkrustirebuli sarkis  
"natexebiT". moxatulobis nawili ganZrax dazianebulia (CamoWrilia mWreli 
sagniT) da dafarulia gviandeli gajis nalesiT. moxatuloba da ornamentebi 
Sesrulebulia galesil xis lartyebze ("drankaze"). SemorCenilia ramdenime 
Zveli avejis nimuSi, savaraudoT sasxlis mSeneblobis epoqisa. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. fizikuri mdgomareoba 
     9.1. zogadi Sefaseba (kargi, saSualo, cudi, Zalian cudi, dangreuli) 

cudi 
 

   9.2. mdgomareobis mokle aRwera  
sasaxle ramodenime jer gadaketebulia, sogierTi mawili daSlilia (fligeli, 
saxuravis rizolitebis parapetebi, Tavdapirveli aivnebi, Tavdapirveli kar-
fanjrebis  xis alaTebi feradi SeminviT, ramodenime buxari, Tavdapirveli xis 
kibe). kedlebze, romlebi aSenebulia aguris da qvis Sereuli wkobiT, Cans bevri 
wvrili bzarebi; sami fasadis kedlebi Selesilia, CrdiloeTis fasadis 
Selesva moxsnilia ramodenime wlis win. saxuravis konstruqciebi da Tunuqis 
safari dazianebulia. interieris moxatuloba da dekoratiuli inkrustirebuli 
ornamentebi mraval adgilas Zlier dazianebulia, mraval adgilas - 
dakargulia. 
abanos kedlebi, romlebic Sesrulebulia aguris da qvis Sereuli wkobiT, 
nawilobrivad gasufTavebulia gviandeli nasesobidan;  2 gumbaTi, aSenebulia 
Zveli qarTuli agurdan, xelovnurad dazianebbulia (amoRebulia centraluri 
"klite-aguri"); ori Tavdapirveli gverdiTi saTavso nawilobrivad 
gadakeTebulia, nawilobrivad - daSlilia. 
dekoratiuli 8-kuTxa qvis auzis wyoba korozirebulia. 

   9.3. dazianebis gamomwvevi mizezi  
bunebrivi miwisZvra (Sesabamisi sainJinro gadawyvetilebebis 

arqonis gamo), wvimebi (saxuravis dazianebebis gamo) 
adamianis zemoqmedeba araswori eqspluatacia  da gviandeli selovnuri 

dazianebebi , aseve aramarTlmzomieri gadakeTebebi
sxva konkretuli mizezi 



 
   9.4. mosalodneli saSiSroeba da Casatarebeli RonisZiebebi 

interieris unikaluri dekoris sruli dakargva
 

      10. miTiTeba kulturuli memkvidreobis obieqtis/Zeglis Sesaxeb arsebul   
         dokumentaciasa da bibliografiaze  

pasporti/ 
saaRricxvo 
baraTi 

 -   saqarTvelos ssr kulturis saministro, "saremonto 
samuSaoebis miReba-Cabarebis aqti", (v.gordeevi),  1938 weli; 
-     «kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis 
saaRricxvo baraTi»  # 1994, 2006 w.; 
-       «kulturuli memkvidreobis uZravi obieqtis/Zeglis 
saaRricxvo baraTi»  (k.sadaRaSvili),  2010 weli; 
-   saqarTvelos ssr ministrTa sabWosTan arsebuli kulturul-
saganmanaTleblo dawesebulebis saqmeTa komiteti, istoriuli 
da arqiteqturuli Zeglebis sammarTvelo, saqarTvelos ssr 
ministrTa sabWos mier damtkicebuli siiT istoriuli Zeglis 
(Senobis) pasporti, (o.omaniZe),     1951 w. 
-   saqarTvelos ssr kulturis saministros, istoriis, 
kulturis da bunebis ZeglTa dacvis da gamoyenebis mTavari 
samecniero-sawarmoo sammarTvelo, "saqarTvelos istoriis, 
kulturis da bunebis Zeglis pasporti", (p. kikaCeiSvili),  
1989 w. 

grafikuli 
masala 

saqarTvelos ZeglTa dacvis saagentos arqivSi Senaxuli 
arqiteqturuli anazomebi: 
- 1956 w. (l.ximSiaSvili;  g.WeiSvili;  r.cincaZe), saqarTvelos 
ssr sabWosTan arsebul  
kulturul-saganmanaTleblo dawesebulebebis saqmeTa komiteti 
istoriuli da arqiteqturuli Zeglebis sammarTvelo 
- 1988-1989 ww. (i.SaraSeniZe;  v.tarasaSvili;  l.bokuCava), 
saqarTvelos ssr kulturis saministro, istoriis, kulturis da 
bunebis ZeglTa dacvis da gamoyenebis mTavari samecniero-
sawarmoo sammarTvelo  

fotoebi - 1951 weli (fotografi - Simanski), kulturuli memkvidroebis 
dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- 1956 weli (fotografi - bartiSevski), kulturuli 
memkvidroebis dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- 1984 weli,  "legenda suramis cixeze" (k-f. s.parajanovi, 
d.abaSiZe), saqarTvelos erovnuli arqivi,  "kino-foto arqivi" 
- 1988 weli (fotografi - g.morbedaZe), kulturuli 
memkvidroebis dacvis rovnuli saagentos arqivi; 
- Tarxan-mouraviebis da maCablebis ojaxis arqivebi 

bibliografia -   v.beriZe, "Tbilisis 1801-1917 ww", Tbilisi, 1960 w. 
-   Jurnali '"Zeglis megobari", "zogi rag marSlianT sasxlis 
Sesaxeb", m.mgalobliSvili, g.marjaniSvili, 1987 w, #3, gv.7 
-   saqarTvelos istoriis, kulturis da bunebis ZeglTa dacvis 
da gamoyenebis mTavari samecniero-sawarmoo sammarTvelo, 
"istoriul, saarqivo da bibliografiuliu gamokvleva" 
(m.mgalobliSvili), 1988 w; 

 

 11. miTiTebebi kulturuli memkvidreobis obieqtTan/ZeglTan dakavSirebul sxva 
 obieqtTan/Zeglis saaRricxvo dokumentaciaze 

dakavSirebul uZrav obieqtTa 
/ZeglTa pasportebi/saaRricxvo 
baraTebi 

 
 
- 

obieqtSi / ZeglSi dacul 
kulturuli memkvidreobis 
moZrav obieqtTa / ZeglTa 
pasportebi /saaRricxvo 
baraTebi 

 
 

- 



sxva dokumentebi poruCik aleqsandre tarxan-mouravis 
ori saxlis proeqti,  q. TdilisSi, 
laboratoriis quCaze, (dRevandeli Zmebi 
zubalaSvilebis quCa) 
1861 w., saqarTvelos erovnuli arqivi, 
"saistorio arqivi", fondi 205, aRwera 1, saqme 
1905 da saqme 1907 

 
12. damatebiTi informacia  

X.044.33334   Y.41.87930         zRvis donidan 682 m. 
 
13. baraTis Semdgeneli 
arqiteqtori - ala prozorova
 
14. saaRricxvo baraTis Sevsebis TariRi 
2014, aprili 

 


