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რეაბილიტაციის კვლევითი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის  შედგენა 
 

 

 
zogadi informacia 

Zeglis statusi - დავით აღმაშენებლის ქ. #36 და #34 mdebare 

saxლები warmoadgenენ saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

Zeglებს. 
Senobis mxatvrul-istoriuli Rirebulebisa da misi 

avariulobis gamo  ა(ა)იპ ქ. თბილისის განვითარების ფონდის 2015 w.-is 

პროგრამით daიgegma თბილისში,  დავით აღმაშენებლის ქ. #36 და #34 

მდებარე საცხოვრებელი  სახლების სარესტავრაციო-sareabilitacio 
samuSaoTa sakvlevi-saproeqto dokumentaciis momzadeba. 

შესაბამისად, აღნიშნული შენობების რესტავრაცია-reabilitaciis 

proeqtis momzadebisTvis ქ. თბილისის განვითარების ფონდმა 
gamoacxada konkursi reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo 
dokumentaciis Sedgenis momsaxureobis Sesyidvaze. 

winamdebare, sakonkurso winadadeba – ” ქ. თბილისი, დ. 

აღმაშენებლის  ქ. #36  და  #34 სახლების რესტავრაცია-reabilitaciis 

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenა” - momzadda 
Zeglebisa da RirsSesaniSnavi adgilebis saerTaSoriso sabWos 
saqarTvelos erovnuli kavSiris (ICOMOS saqarTvelo) mier. 

Zeglebisa da RirsSesaniSnavi adgilebis saerTaSoriso sabWos 
saqarTvelos erovnuli kavSiri warmoadgens kulturuli 

memkvidreobis dacvis dargSi moRvawe  arasamთavrobo,  პროფესიულ 
organizacias. 
 
 
 
 
Tbilisi 0105 
beTlemis aRmarTi 16b 

Tel/Fax: 995 32 2984527 
mobiluri:  599 55 16 97 
el-fosta:   icomosge@gol.ge  /   merab.bochoidze@gmail.com   
htt://www.icomosge.org.ge 
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1. ZiriTadi informacia  
 
1.1. kulturologiuli informacia da winaswari rekomendaciebi 

nagebobis reabilitaciasTan dakavSirebiT 
 
a. sacxovrebeli saxli, daviT aRmaSeneblis #36 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Tbilisis pirveli gildiis vaWris erasti WavWaniZis samsarTuliani saxli 
modernis stilis Tbilisur sacxovrebel SenobaTa Soris erT-erTi 
saukeTesoa. sainteresoa igi Tavisi safasado saxiT da interieris mxatvruli 
gaformebiTac. `rusuli~ aguriT agebuli Senobis gegmareba П-s msgavsi 
formisaa da ganivad aris mimarTuli quCisken. grZeli fasadi quCisken nalesi 
formebiT gamodis. Sida marTkuTxa ezo mTlianad moculi iyo xis galerea-
aivnebiT.  

   XXs-is dasawyisSi agebuli saxli sakmaod dazianebulia, gansakuTrebiT 
ezos fasadebi sxvadasxva formisa da saxis SeminviT. aqvs usaxo amoSeneba da 
miSenebebic. gadakeTebulia fasadis I sarTulis Riobebic, sadac Tavidanve 
komerciuli moculobebi iyo ganlagebuli. dazianebulia safasado nalesi 
kveTili Semkulobac.  

   SemorCenili konstruqciuli da mxatvruli detalebiT SesaZlebeli Cans, 
rogorc quCis aseve ezos fasadebis da sadarbazos Tavdapirveli 
moculobiTi struqturis da mxatvruli saxis dadgena. igive sakiTxis 
gadawyvetaSi dagvexmareba istoriul-bibliografiuli da saarqivo masala. 
mosaZiebelia Tavdapirveli mSeneblobis  proeqti. aseve msgavsi tipis 
nagebobebis analizi, maTi rogorc analogiebis moSveliebis TvalsazrisiT.  
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  yovelive aqedan gamomdinare migvaCnia, rom srulyofili fiqsaciisa da 
arqiteqturuli kvlevis Sedegad SesaZlebeli iqneba nagebobis Tavdapirveli 
saxis (arqiteqturuli nalesi formebis, feris) sruli aRdgena.    
  nageboba arqiteqturuli Zeglia romlis statusi iTvaliswinebs 
restavracias. amitom, aq Tu adaptacia da saxecvlileba iqneba gansazRvruli, 
es qmedeba frTxil midgomas moiTxovs. aq SemorCenilia XIX s-is samSeneblo 
xelovnebisa da mxatvruli gaformebis sxvadasxva xerxi da nimuSi, risi 
dacvac aucilebelia rogorc fasadebze aseve interierSic.  
  adaptacia SeiZleba ganxorcieldes quCis fasadis I sarTulis Riobebis da 
zog SemTxvevaSi ezos aivnebis reabilitaciisas. oRond mxolod im 
SemTxvevaSi Tu proeqtirebisas gaanalizebuli iqneba nagebobis mxatvrul-
arqiteqturuli saxe da axali moculoba Seqmnis Tavdapirveli kompoziciis 
adeqvaturi arqiteqturuli stilis mqone struqturas.  
  amgvarad, aq mniSvnelovania gaviTvaliswinoT adaptirebuli formebis 
stilisturi da mxatvruli Tavsebadoba   arqiteqturuli Zeglis 
Tavdapirvel saxesTan da garantirebuli iyos samuSaos Sesrulebis xarisxi. 
 
 
 

b. sacxovrebeli saxli, daviT aRmaSeneblis #34 

 
   quCis perimetrze mdgomi orsarTuliani nageboba Tbilisur sacxovrebel 
saxlTa saintereso magaliTia. qarTuli aguriT agebuli Senobis gegmareba П-
s msgavsi formisaa da grZivad aris mimarTuli kvartalis siRrmisken. Senobis 
fasadi fsevdorenesansuli stilisaa, morTuli sandrikebiani sarkmlebiT, 
kanelurebiani pilastrebiTa da ovaluri flanguri frontonebiT. ezo 
mTlianad moculi iyo xis galerea-aivnebiT.  
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   1882 wels agebuli saxli sakmaod dazianebulia. ezos aivnebis nawili 
amoSenebuli da CaSenebulia usaxo moculobebiT.  sxvadasxva formebiT aris 
Secvlili quCis fasadis I komerciuli sarTulis Riobebic. dazianebulia 
safasado nalesi kveTili Semkulobac. usaxo cxaurSia Casmuli II sarTulis 
liTonis Wviruli kiduli aivani.  

   aqac, SesaZlebeli Cans quCis I sarTulis da aseve ezos fasadebis 
Tavdapirveli moculobiTi struqturis da mxatvruli saxis dadgena, 
SemorCenili konstruqciuli da mxatvruli detalebiT,  raSic dagvexmareba 
istoriul-bibliografiuli da saarqivo masala. mosaZiebelia Tavdapirveli 
mSeneblobis  proeqti.  
  am SemTxvevaSic srulyofili fiqsaciisa da arqiteqturuli kvlevis 
Sedegad SesaZlebeli iqneba nagebobis Tavdapirveli saxis (arqiteqturuli 
nalesi formebis, feris) sruli aRdgena.    
  adaptacia SeiZleba ganxorcieldes quCis fasadis I sarTulis Riobebis da 
zog SemTxvevaSi ezos saxecvlili aivnebis reabilitaciisas. oRond mxolod 
im pirobiT Tu proeqtirebisas gaanalizebuli iqneba nagebobis mxatvrul-
arqiteqturuli saxe da axali moculoba Seqmnis Tavdapirveli kompoziciis 
adeqvaturi arqiteqturuli stilis mqone struqturas.  

        xelovnebaTmcodne - gia WaniSvili 

 

  
1.2. konservacia/Zeglis statusi 
Senoba warmoadgens saqarTvelos kulturuli memkvidreobis Zegls.   

 

 

2. arsebuli mdgomareoba 

 

2.1-1. შენობის fizikuri mdgomareba 

(იხილეთ დანართი-1;  ტექნიკური მდგომარეობა - სახლი #36 და სახლი#34 ) 

 

2.1-2.  დავით აღმაშენებლის  N 36-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ინტერიერის 
მოხატულობის ზოგადი დახასიათება, დაზიანებათა იდენტიფიკაცია, ფიზიკური 
მდგომარეობის ზოგადი შეფასება და მისი გაჯანსაღებისათვის აუცილებელი 
რეკომენდაციები. 

 (იხილეთ დანართი-2;  სახლი #36) 
 
2.2 mepatroneoba 
 

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა #36 მდებარე შენობა აშენებულია 1903 წელს და  

წარმოადგენს ცნობილი მეცენატის და საზოგადო მოღვაწის - ერასტი ჭავჭანიძის  

საცხოვრებელ სახლს. ხოლო #34 მდებარე სახლი აგებულია 1882 წელს.  1921 წლიდან, 

გასაბჭოების შემდგომ პერიოდში შენობა წარმოადგენდა კომუნალურ საკუთრებას, ხოლო 

ბოლო პერიოდში კერძო მაცხოვრებელთა  თანასაკუთრებას.  
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2.3. Zeglis konservaciuli mdgomareoba 
 

2.3.1. avTenturoba 
miuxedavad rTuli istoriisa da amasTan dakavSirebuli mravali 

danakargisa, Zegli im obieqtebTa ricxvs miekuTvneba, sadac Tavdapirveli 

gadawyvetis mTlianoba da avTenturoba metnaklebad moRweulia Cvenamde.  

წინასწარული დათვალიერების საფუძველზე შესაძლოა აღინიშნოს, რომ Zeglis 

fizikuri avTenturoba gviandeli SekeTebebisა და მიმდინარე რემონტების  dros 

garkveulad Selaxulia, ეს ძირითადად შეეხება შენობის ინტერიერს, მის გეგმარების 

ცვლილებას და კედლების ზედაპირების სხვადასხვა პერიოდში არაერთხელ შეკეთება-

რემონტს; Tumca gadarCeniliა da ZiriTadad პირვანდელი სახით შემორჩენილ 

mdgomareobaSia nagebobis ZiriTadi konstruqciebi da arqiteqturuli 

detalebi, Sesabamisad nagebobis konservaciuli meTodologia normebSi jdeba 

ხოლო კედლების ზედაპირების თავდაპირველი ფერისა და ხასიათის დადგენა adgilze 

kvlevis seriozul სამუშაოს მოითხოვს და სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

გადაწყვეტისას აუცილებელ და მნიშვნელოვან საფუძველს warmoadgens. 

 
 
2.3.2. profesiuli dokumentacia 
 

პროფესიული დოკუმენტაცია საპროექტო სახლზე არ იძებნება;   

მოსახლეობასთან გასაუბრებით ირკვევა რომ 2014 წელს #34 შენობის მაცხოვრებელთა 

ინიციატივით შესრულებულია ამ შენობის საძირკვლების გამაგრების პროექტი.   

 

 

3. reabilitaciis proeqtis momzadeba 
 
 

3.1. zogadi meTodologia 
 

Zeglis reabilitaciis sakvlevi da saproeto samuSaoebi daefuZneba 

konservaciuli meTodologiis Zireul principebs. garda iseTi fundamenturi 

saxelmZRvanelo principebisa, rogoricaa veneciis qartia (1964); buras qartia 

(1997 ganaxlebuli 1999); Zeglebis, SenobaTa jgufebis da RirsSesaniSnaobaTa 

aRnusxvis principebs (1996), reabilitaciis meTodologiis SemuSavebisas 

zedmiwevniT iqneba gaTvaliswinebuli iseTi specifiuri qartiebi da 

rekomendaciebi, rogoricaa naras dokumenti avTenturobaze (1994). 

პირველ რიგში მოხდება ამჟამინდელი მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება და 

ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი სამუშაოების განსაზღვრა.  

ძეგლის ფიქსაცია განხორციელდება როგორც ტრადიციული მეთოდით-ხელის 

იარაღებით ზომვა, ასევე გამოყენებული იქნება თანამედროვე ლაზერული საზომი და 

შვეულ-თარაზოს იარაღები; 
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შენობის ფასადის აზომვები შესრულდება ლაზერული სკანირებით, დამუშავდება 

შესაბამის პროგრამაში და შემდგომ განხორციელდება მისი გამოხაზვა ციფრულ 

ფორმატში. 

sakvanZo monakveTebSi da arqiteqturul detalebze Sesruldeba feris 

kvlevis TvalsaCino testirebebi da damuSavdeba rekomendaciebi (es samuSao 

ganxorcieldeba norvegiuli gamocdilebis serTificirebuli Seswavlis 

safuZvelze).  ასევე შესრულდება შენობის ინტერიერში (სადარბაზოში) კედლების 

მოხატულობისა და დეკორატიული ჭერის ფიზიკური მდგომარეობის განსაზღვრა და 

მათი რეაბილიტაცია-რესტავრაციის პროექტის დამუშავება. 

შენობის სირთულის, მაღალმატვრული ინტერიერებისა და სადარბაზოში უნიკალური 

მონუმენტალური  მხატვრობის არსებობის გამო პროექტში გათვალისწინებული გვაქვს 

მხატვრობის მდგომარეობის სინჯების და ანალიზების გადამოწმება  რომში, 

საერთაშორისო სასწავლო ცენტრში, სადაც ჩვენი ორგანიზაციის მხატვრობის 

კონსერვაციის სპეციალისტი ლელა ნინოშვილი გადის სტაჟირებას. ეს დამატებით 

მოგვცემს საშუალებას  რათა კვლევა-პროექტირების დროს მაქსიმალურად იყოს 

გათვალისწინებული საერთაშორისო გამოცდილება.  

Seqmnil viTarebaSi arsebiTi mniSvneloba aqvs srulyofili kvleviTi 

samuSaoebis Catarebas, rac safuZvlad daedeba რესტავრაცია-reabilitaciis 

ganxorcielebas. mxolod am SemTxvevaSi gaxdeba SesaZlebeli gansakuTrebuli 

TvalsaCinoebiTa da maRalmxatvrulobiT gamorCeuli am nagebobis jerovani 

SenarCuneba.  

amas garda, sasurveli saboloo Sedegis misaRwevad ganmsazRvreli iqneba 

maRali xarisxisა და ავთენტური, tradiciuli masalis  gamoyeneba da 

garegnul efeqtebze orientirebuli midgomebisa  da iaffasiani masaliT 

imitaciuri meTodis gamoricxva. mxolod am SemTxvevaSi gaxdeba SesaZlebeli 

gamorCeuli arqiteqturul-urbanuli da kulturul-istoriuli Zeglis 

gansakuTrebuli faseulobis SenarCuneba, romelic erTis mxriv acocxlebs 

XX s-is damdeg epoqas da amave dros, savsebiT pasuxobs Tanamedrove 

moTxovnebs.   

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების წარმატებული განხორციელება 

ძირეულად არის დამოკიდებული საავტორო საზედამხედველო სამუშაოების აქტიურ 

თანამშრომლობაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს პროექტის მიხედვით 

ჩასატარებელი ფიზიკური სამუშაოების სრულ პროცესზე. 

 

 
 



 8

gasawevi momsaxurebis teqnikuri da xarisxobrivi  
monacemebis aRwera 

 
moqmedebaTa gegma da meTodologia 
 

1. kvleva 
 
profesiuli dokumentacia 

 
1.1. grafikuli fiqsacia 
 

teqnikuri davalebidan gamomdinare Sesruldeba saproeqto obieqtis 

arqiteqturul-arqeologiuri anazomi, (dRevandeli mdgomareobis ამსახველი 

ნახაზები); am samuSaos ganxorcielebisaTvis Catardeba savele samuSaoebi, 

romlis Sedegad miviRebT arsebuli mdgomareobis grafiკul masalas 
vizualurad SesamCnevi informaciis dataniT (ganviTarebis etapebi, gviani 
Carevebi, samSeneblo masala, konstruqciuli deformacia, da aS).  

Sesruldeba Senobis fizikuri mdgomareobis sainJinro-konstruqciuli 
gamokvleva. 

შესრულებული anazomebis safuZvelze momzaddeba Senobis fizikuri 

gamagrebis პროექტი da fasadebis restavraciis meTodologia.   

 
1.2. fotofiqsacia 
 

savele samuSaoebis Catarebis procesSi Sesruldeba saproeqto obieqtebis 

fasadebisა და ინტერიერების detaluri, ციფრული foto-fiqsacia. interierebSi 
foto-fiqsacia Cautardeba ZiriTadad sadarbazos da aivnebs, garda im 
gamonaklisi SemTxvevisa, roca binebSi daculi gansakuTrebuli mniSvnelobis 

informacia xelmisawvdomi iqneba saproeqto jgufisTvis. გადაღებული 

ფოტომასალა დამუშავდება  და მოხდება თემატური სისტემიზაცია და დალაგება. 

 
1.3. saxelovnebaTmcodeno kvleva 
 

bibliografiuli kvlevis Semdeg, moxdeba saxelmwifo registraciis da 
aRricxvis Sedegad Seqmnili informaciis (sxva da sxva wels Sedgenili 
pasportebi, saaRricxvo baraTebi) mopoveba.  saqarTvelos centralur arqivSi 
Catardeba originaluri saproeqto winadadebis mokvleva (Tu aseTi aris 
daculi).  

savele samuSaoebis Sedegad damuSavdeba saproeqto obieqtebis mxatvrul-
arqiteqturuli reziume, xolo saarqivo kvlevis Sedegad moZiebuli 

masalebis safuZvelze მოხდება შენობების განვითარების ეტაპების ანალიზი. Tu 

fasadebis aუvTenturi dizains seriozuli danakargebi aqvs, SedarebiTi 
analizis safuZvelze moZiebuli iqneba analogiebi.  

 
 
1.4. sainJinro kvleva 
 

saproeqto obieqtebis mzidi konstruqciebis ფიზიკური მდგომარეობის 
dasadgenad Catardeba savele Seswavla. saZirkvlebis mdgomareobis 
dasadgenad garkveul SemTxvevebSi SesaZloa saWiro gaxdes ramdenime Surfis 
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gakeTeba. aseve gaanalizdeba ganviTarebis procesSi sxva da sxva dros 
Catarebuli rogorc gamagrebis mizniT, ise sayofacxovrebo pirobebis 
gaumjobesebis mizniT ganxorcielebuli Carevebis marTebuloba da 
uaryofiTi Sedegebi. Catarebuli kvlevis Sedegad gamoikveTeba moqmedebaTa 
rekomendaciebi. 

sadrenaJo samuSaoebis dagegmisTvis moxdeba saproeqto obieqtebze wylis 

gadayvanis arsebuli mdgomareobის gamokvleva – saxuravi, wylisa da 
kanalizaciis komunikaciebi, saniaRvre sistema. 

შესრულდება შენობის საერთო სივრცეების (შიდა ქსელის გარდა) საინჟინრო ქსელების 

მოწესრიგების პროექტი.  

 

 
1.5. samSeneblo masalis kvleva 
 

savele kvleva Cautardeba saproeqto obieqtebis duRabisa da nalesobis 

sinjebs. gaanalizdeba aRebuli sinjebis Semcveloba. დამუშავდება შესაბამისი 

რეკომენდაციები ძირითადი მასალების გამოყენებისა და მათი თავსებადობის 

გათვალისწინებით. 

 

1.6. არქიტექტურული დეტალების ზედაპირის ფერის კვლევა. 
 

შენობის sakvanZo monakveTebSi da arqiteqturul detalebze Sesruldeba 

ზედაპირის feris kvlevis TvalsaCino testirebebi da კვლევა; damuSavdeba 

შესაბამისი rekomendaciebi თავდაპირველი ფერის მითითებით. (es samuSao 
ganxorcieldeba norvegiuli gamocdilebis serTificirebuli Seswavlis 
safuZvelze). 
 

 
2. proeqtireba 
 
2.1. arqiteturuli/avTenturi dizainis aRdgena 
 

kvlevis Sedegebis analizis Sedegad gamoikveTeba, rogorc idealuri 
modeli aRdgenisa, ise miRwevadi amocanebi. iq sadac spontanuri CareviT 
Zireulad xelyofilia saproeqto obieqtis mxatvrul-arqiteqturuli 
faseuloba daeqvemdebareba restavracias. im SemTxvevaSi, roca arsebuli 
mepatroneobis situacia ar iZleva samarTlebliv saSualebas Tavdapirveli 
saxiT aRdgenisa, damuSavdeba am monakveTis SeZlebisdagvarad avtoriseuli an 
“Tbilisuri saxlis” transformirebadobis “enis” gamoyenebis variantebi. im 
SemTxvevaSi, Tu dakargulia dekoris romelime elementi, SemoTavazebuli 
iqneba kvlevis Sedegad gamovlenili analogiebis variantebi.  

 restavraciis proeqti Sesruldeba saTanado maStabSi. grafikuli masala 
mkafiod miuTiTebs Carevis sxva da sxva tipologias (arsebuli, 
rekonstruqcia, “samkurnalo”, gadawyoba, daSla-aRdgena da a.S). Seiqmneba 
restavraciis proeqtis eleqto versia. 
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2.1-1. სადარბაზოს კედლის მხატვრობის aRdgena 
 

შენობის არქიტექტურული რესტავრაციის პროექტთან ერთად დამუშავდება 

აღმაშენებლის ქ. #36 შენობის სადარბაზოს კედლის მხატვრობის რესტავრაცია-

კონსერვაციის რეკომენდაციები და შესაბამისი პროექტი (იხილეთ დანართი-2). 
 
 
2.2. konstuqciuli gamagreba-gaZlierebis proeqti 
 

sainJinro kvlevis Sedegebze dayrdnobiT damuSavdeba sainJinro-
konstruqciuli samuSaoTa naxazebi da Sesabamisi specifikaciebi.  

 
 
2.3. samSeneblo meTodi da masala 
 

proeqtirebis periodSi dazustdeba avTenturi maslebisa da meTodebis 

raoba, damuSavdeba konkretuli winadadebebi ganxorcielebis procesSi, 
rogorc avTenturi masalis, ise masTan Tavsebadi masalis gamoyenebis Sesaxeb; 
saamSeneblo meTodisa Tu misi etapebisa da qronologiis Sesaxeb. 

 
2.4. xarjTaRricxva 
 

samuSao naxazebis dasrulebis Semdeg Sesruldeba sarestavracio-
gamagrebiTi samuSaoTa CamonaTvali samuSao moculobebis CvenebiT da masze 
dafuZnebiT Sedgeba sawarmoo xarjTaRricxva.  

 

 

 

3.1. samuSao gegma: 
 

 დავით აღმაშენებლის გამზირი N 36-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლი 

 

 

I etapiს სამუშაო: 

1. განმარტებითი ბარათი პრობლემის დეტალური აღწერით; 

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

3. ტოპოგრაფიული გეგმა - მ.  1:500 ან 1:200; 

4. სისტემატიზირებული fotoმასალa;  saerTo xedebi, fasadebi, interiri, 

არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით Rirebuli fragmentebi da 

detalebi, dazianebebiს ამსახველი ფოტომასალა da aS.;   (მაღალი ხარისხისა 

და რეზოლუციის ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი); 

5. შენობის arqiteqturul-arqeologiuri ანაზომები  რეალური მდგომარეობის 

ასახვითა და ლოკალური დაზიანებათა დატანით  (krokebi;  ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით, მაშტაბში გამოხაზული ნახაზები;  არქიტექტურული 

detalebi, შაბლონები, ტექსტური აღწერილობა); 

6. ზონდირების შემთხვევაში ზონდაჟების განლაგების სქემა, კროკები, გამოხაზული 

ნახაზები (მ 1:25, 1:20) და ტექსტური აღწერილობა; 
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7. შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები; 

8. მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში მოხდება არქეოლოგიური 

მეთვალყურეობა; 

9. Senobis sainJinro-geologiuri kvleva;  ტექნიკური ანგარიშის დასკვნისა 

და რეკომენდაციების მომზადება; (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი, ანალიზის 

შედეგების დამუშავება და დასკვნების მომზადება);  

10. საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალის მინერალურ პეტროგრაფიული კვლევა; 

11. არქიტექტურული დეტალების თავდაპირველი ფერის კვლევა - ზონდირება და 

რეკომენდაციები; 

12. რეკომენდაციები სამუშაოებისას გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ 

მასალასთან თავსებადობის შესახებ;  

13. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის 

ისტორიულ-მხატვრულ-არქიტექტურული კვლევა და რეკომენდაციები); 

14. კედლის მხატვრობის დაზიანებათა იდენტიფიკაცია - გრაფიკული დოკუმენტაცია. 

Dwg, ILL, ფაილები 
საპროექტო ობიექტის საერთო ხედებისა და დეტალების ამსახველი უახლესი 

ფოტომასალა, დაზიანებული ელემენტებისა და ფრაგმენტების დეტალური ფოტოფიქსაცია; 

კედლის მხატვრობის შესრულების ტექნიკის და ტექნოლოგიის კვლევა - სინჯების 

ლაბორატორიული შესწავლა. 

მოხატულობის საერთო მოცულობის განსაზღვრა; 

 

  

 

II etapiს სამუშაო – saproeqto samuSaoebi 
 

1. არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები 

დამეთოდოლოგიის დასაბუთება); რესტავრაცია-კონსერვაციის პროექტი: 

გენერალური გეგმა _ მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები: 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; 

2. 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); 

3. საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი 

ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200; 

4. სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული 

გრაფიკით; 

5. საინჟინრო ნაწილის პროექტები: 

კომუნიკაციების ქსელების მოწესრიგება ცალკეული ბინების შიდა ქსელების 

გარეშე. 

- წყალსადენი-კანალიზაცია; 

- ელექტრომომარაგება; 
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6. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა; 

7. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი (შესავსები 

ფორმა - დანართი 1); 

8. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის პასპორტი (შესავსები ფორმა - 

დანართი 2). 

9.  ინტერიერის მოხატულობის კონსერვაციის პროექტი: 
მოხატულობის დაზიანებების კვლევის შედეგად გამოვლენილი მდგომარეობის 

ანალიზზე დაყრდნობით მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიის 

განსაზღვრა და კონკრეტული ქმედებების არგუმენტირებული ჩამონათვალი დაზიანებათა 

აღმოფხვრისათვის; 

ავთენტურ მასალასთან თავსებადი საკონსერვაციო მასალების თანამედროვე 

საერთაშორისო საკონსერვაციო გამოცდილების შესაბამისად შერჩევა; 

სადარბაზოს ინტერიერში არსებული კომუნიკაციის მოწესრიგების პროექტი; 

სამომავლო თავდაცვითი ღონისძიებების განსაზღვრა; 

კონსერვაციისათვის საჭირო სამუშაოებისა თუ აქტივობების ხარჯთაღრიცხვა და გეგმა 

გრაფიკი. 

 

 

 

 დავით აღმაშენებლის გამზირი N 34-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლი 
 
 

I etapiს სამუშაო: 

1. განმარტებითი ბარათი პრობლემის დეტალური აღწერით; 

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

3. ტოპოგრაფიული გეგმა - მ.  1:500 ან 1:200; 

4. სისტემატიზირებული fotoმასალa;  saerTo xedebi, fasadebi, interiri, 

არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით Rirebuli fragmentebi da 

detalebi, dazianebebiს ამსახველი ფოტომასალა da aS.;    

5. ფასადის arqiteqturul-arqeologiuri ანაზომები  რეალური მდგომარეობის 

ასახვითა და ლოკალური დაზიანებათა დატანით  (krokebi;  ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით, მაშტაბში გამოხაზული ნახაზები;  არქიტექტურული 

detalebi, შაბლონები, ტექსტური აღწერილობა); 

6. ზონდირების შემთხვევაში ზონდაჟების განლაგების სქემა, კროკები, გამოხაზული 

ნახაზები (მ 1:25, 1:20) და ტექსტური აღწერილობა; 

7. შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები; 

8. მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში მოხდება არქეოლოგიური 

მეთვალყურეობა; 

9. საჭიროების შემთხვევაში sainJinro-geologiuri kvleva;  ტექნიკური ანგარიშის 

დასკვნისა და რეკომენდაციების მომზადება; (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი, ანალიზის შედეგების 

დამუშავება და დასკვნების მომზადება);  ანგარიშს თან უნდა ახლდეს ლითოგრაფიული 

ჭრილები, არქეოლოგის ხელმოწერით დადასტურებული შურფების განლაგების სქემა; 
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II etapiს სამუშაო – saproeqto samuSaoebi 

 

1. არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები 

დამეთოდოლოგიის დასაბუთება); რესტავრაცია-კონსერვაციის პროექტი: გენერალური 

გეგმა _ მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები: 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; 

2. 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); 

3. სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; 

4. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა; 

5. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი (დანართი 1); 

6. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის პასპორტი (ფორმა-დანართი 2). 
 

 

 

 
3.4. profesiuli resursebi 

 
საკვალიფკაციო და პროფესიული მონაცემები ixileT danarTi #4, #5 და CV-ბი. 

  

 

 

 

 

Tbilisi 03. 03. 2015  


