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 danarTi 4 
 

informacia 
 

Zeglebisa da RirsSesaniSnavi adgilebis sakiTxebis saerTaSoriso sabWos 
saqarTvelos erovnuli kavSiris (ICOMOS saqarTvelos) 

2008-2014 wlebSi ganxorcielebul analogiuri miwodebis Sesaxeb 

 
 

 

2014წ. 

ნიკო დადიანის სასახლის რეაბილიტაცია-რესტავრაციის საკვლევი-საპროექტო 

დოკუმენტაცია (proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 

proeqtirebis Tanxa – 29966.00 (ოცდაცხრაათასცხრაასსამოცდაექვსიlari). 

 

2014წ. 

თბილისი, ი. მაჩაბლის ქ. 13-ში მდებარე საქართველოს მწერალთა სახლის რეაბილიტაცია-

რესტავრაციის საკვლევი-საპროექტო დოკუმენტაცია (proeqtireba); 
damkveTi: saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 

proeqt. Tanxa – 59981.00 (ორმოცდაცხრამეტიათას ცხრაასოთხმოცდაერთი lari). 

 

2014წ. 

თბილისი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობის  (ყოფილი სინაგოგა) ადაპტაცია  (პროექტირება, 

ზედამხედველობა);    damkveTi:  ა.ი.პ. „ასოციაცია - ატუ“.   

 

2011წ.  

თბილისი, ბეთლემის უბანი, „ათეშგა“ - ცეცხთაყვანისცემელთა ტაძრის კონსერვაცია (II 

ეტაპი), - პროექტირება, ზედამხედველობა;  

damkveTi: ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი. 

 

2011წ.  

თბილისი, ბეთლემის უბანი, საცხოვრებელი სახლი „ბეთლემის აღმართი 5“ - 

რეაბილიტაცია-რესტავრაცია, - პროექტირება, ზედამხედველობა;  

damkveTi: ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი. 

 
2011w. 

თბილისი, სურბნიშნის ტაძრის რეაბილიტაცია-რესტავრაცია  (proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 

proeqtirebis Tanxa – 21950.00 (ოცდაერთიათას ცხრაასორმოცდაათი lari) 

  
 
2010w. 
TeTriwyaros municipaliteti, fitareTis samonastro komleqsis marnis 
reabilitacia (proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 
proeqtirebis Tanxa – 18772.00 (TvrametiaTasSvidassamocdaTormeti lari) 
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2009w. 
uSgulis Temi, sofel CaJaSis nagebobaTa restavracia-reabilitaciis 
samuSaoebis saproeqto dokumentacia (pirveli nawili)  (proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 
proeqtirebis Tanxa – 29994.00 (ocdacxraaTas cxraas oTxmocdaToTxmeti) 
lari 
 
2009w. 
Tbilisi: i. maCablis  q. #1 da g. leoniZis q. #6 mdebare sacxovrebeli 
saxlis reabilitaciis proeqti (kvleva, proeqtireba). 
damkveTi: Zveli Tbilisis gamgeoba 
proeqtirebis Tanxa -  33982-00  (ocdacametiaTas cxraasoTxmocdaori) lari 
 
2009w. 
gurjaani, nato vaCnaZis saxlis reabilitaciis  
reabilitaciis proeqti (proeqtireba). 
damkveTi: gurjaanis municipalitetis gamgeoba 
proeqtirebis Tanxa – 11724-00 (TerTmetiaTasSvidasocdaoTxi) lari. 
 
2008w. 
goris r-ni, atenis sionis reabilitaciis proeqtis momzadeba  
(kvleva, proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvis da sportis saministro  
proeqtirebis Tanxa – 65051.00 (samocdaxuTiaTasormocdaTerTmeti) lari 
 
2008w. 
abasTumani, z. faliaSvilis q.N24-Si mdebare dedaTa monastris Senobis 
reabilitaciis proeqtis momzadeba (kvleva, proeqtireba). 
damkveTi: saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvis da sportis saministro 
proeqtirebis Tanxa – 34290.00 (ocdaToTxmetiaTasorasoTxmocdaaTi) lari  
 

 
 

 
merab boWoiZe 
 
ICOMOS saqarTvelos prezidenti,  
proeqtebis xelmZRvaneli 

 

 

 

 

 
lia bokuCava 

 
ICOMOS saqarTvelos 
aRmasrulebeli direqtori 

 

 

 

28. 02. 2015w. 


