
q. TbilisSi, daviT aRmaSeneblis gamz. #36 da #34-Si

mdebare saxlebis restavracia-reabilitaciis proeqti

aaip "inJinruli azri"

direqtori  malxaz lekveiSvili

2015





danarTi #3

1. rekvizitebi:

pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:

ააიპ "ინჟინრული აზრი "

xelmZRvanelis saxeli da gvari:

malxaz lekveiSvili

pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:

q. Tbilisi, 0105, kote afxazis q. #18/2

saidentifikacio kodi:

204400022

pretendentis telefonis nomeri:

298 79 41

eleqtronuli misamarTi:

engineering.idea@gmail.com

bankis dasaxeleba :

saqarTvelos banki

bankis kodi:

BAGAGE22

sabanko angariSis nomeri:

GE36BG0000000892942101



6.1.1

pretendentis profesiuli gamocdileba

aaip “inJinruli azri”

mis. q. Tbilisi, 0105, kote afxazis q. #18/2

ganxorcielebuli proeqtebi:

2014 q. senakis a. xoravas saxelobis saxelmwifo dramatuli
Teatris Senobis reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo
dokumentaciis Sedgenis momsaxureba

2014 q. TbilisSi anCisxatis eklesiis reabilitaciis
reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis
Sedgenis momsaxureba

2012 q. TbilisSi, erekle II-s moedani #6, orsarTuliani Senobis
reabilitaciis proeqti  (damkveTi – q. Tbilisis ganviTarebis
fordi)

2012 q. TbilisSi, erekle II-s moedani #7, orsarTuliani Senobis
reabilitaciis proeqti  (damkveTi – q. Tbilisis ganviTarebis
fordi)

2012 q. TbilisSi, S. yavlaSvilis q. #9, orsarTuliani Senobis
reabilitaciis proeqti  (damkveTi – q. Tbilisis ganviTarebis
fordi)

2012 q. TbilisSi, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Senobis
fasadebis azomviTi proeqti  (damkveTi – ssip sasamarTloebis
departamenti)

2012 q. TbilisSi, marjaniSvilis q. #19, orsarTuliani Senobis
fasadis reabilitaciis proeqti  (damkveTi – q. Tbilisis
ganviTarebis fordi).

2011 q. TbilisSi, noraSenis taZris reabilitaciis proeqti
(damkveTi – saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagento)

2011 duSeTis municipaliteti, sofel fuZnaris taZris
reabilitaciis proeqti  (damkveTi – saqarTvelos
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento)

2011 q. TbilisSi, daviT aRmaSeneblis gamz. #126, fasadebis
reabilitaciis proeqti  (damkveTi – Sps "unidenti")



2010 TurqeTSi, oSkis taZris 3D skanireba da arqiteqturul-
arqeologiuri anazomebis Sesruleba (damkveTi – Sps
“restavratorebi da kompania”);

2010 q. duSeTSi oTxsarTuliani saavadmyofos reabilitaciis
proeqti (damkvaTi ss “sadazRvevo kompania ji-pi-ai
holdingi”);

2010 bakurianSi erTsarTuliani Senobis reabilitaciis proeqti
( damkvaTi - ss “sadazRvevo kompania ji-pi-ai holdingi”);

2010 bebris cixis, dedoflis wyaros, mirzaanis da ozurgeTis
muzeum-nakrZalebis topo- da sakadastro azomvebi ( damkvaTi
- kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento.)

2009 iyalTos samonastro kompleqsis dasavleTis karibWis
sareabilitacio samuSaoebi. (damkveTi a/a iuridiuli piri
“Sirimi” ).

2009 aleqsandre yazbegis saxl-muzeumis, ujarmis cixe-kompleqsis,
TbilisSi nariyalis kompleqsis, quTaisis da varZiis muzeum-
nakrZalebis sakadastro azomvebi ( damkvaTi - kulturuli
memkvidreobis dacvis erovnuli saagento.)

2009 q. TbilisSi, g. abesaZis q. #8-Si mdebare arqiteqturuli
Zeglis reabilitaciis proeqti  ( damkveTi – Zveli Tbilisis
gamgeoba.)

2008 noqalaqevis muzeum-nakrZalis teritoriis sakadastro
anazomebi ( damkvaTi - kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagento.)

2008 pensilvaniis aSS saguSago koSkis konstruqciebis teqnikuri
mdgradobis daskvna-eqspertiza. ( pensilvaniis aSS saguSago
koSkis sazogado filiali saqarTveloSi);



6.1.2
informacia

tenderSi monawilis muSakTa
kvalifikasiisa da gamocdilebis Sesaxeb

Tanamdeboba gvari, saxeli
ganaTleba,
profesia,

samecniero xarisxi

analogiur
Tanamdebobaze

muSaobis
gamocdileba

(weli)

arqiteqtor-
restavratori

malxaz lekveiSvili
1974-1979 – spi,

arqiteqturis f-ti,
arqiteqtori

34 weli

arqiteqtori nino griqurova
1975-1980 – spi,

arqiteqturis f-ti,
arqiteqtori

33 weli

kedlis mxatvrobis
restavratori

Nnana kupraSvili
1982-1987, Tsu, istoriis
f-ti, xelovnebaTmcodne.

28 weli

xelovnebaTmcodne lali andronikaSvili

1979-1984 - Tbilisis
saxelmwifo samxatvro
akademia, xelovnebis

istoriisa da Teoriis
fakulteti

30 weli

arqeologi lali axalaia
1967-1971, Tsu, istoriis

f-ti, arqeologi.
44 weli

konstruqtori aleko mWedliSvili

1973-1981 – spi,

ssm f-ti,

inJiner-mSenebeli

15 weli

mSenebelobis
organizaciis
specialisti

bela gogolauri

1974-1979 – spi,

ssm f-ti,

inJiner-mSenebeli

22 weli

xarjTaRmricxveli qeTino kalandaZe

1975-1980 – spi,

ssm f-ti,

inJiner-mSenebeli

13 weli

topografi
nodar yavlaSvili

1990-1995 – spi,

satransporto
fakulteti

15 weli

3D skanirebis
operatori

giorgi miqaZe
2001-2005 – spi,

energetikis f-ti,
6 weli

geologi darejan mRebriSvili

1981-1986 – saq.
politeqnikuri in-ti,

hidrogeologia-sainJ.
geologia

28 weli



CV

malxaz lekveiSvili

dabadebis TariRi: 1957 w. 3 ivlisi

ganaTleba:
1974-1979w.w. saqarTvelos politeqnikuri instituti,

arqiteqturis fakulteti,

samuSao gamocdileba:
1997 w. - dRemde asociacia «inJinruli azri» - direqtori

1995 w. - dRemde arqitequrul-samSeneblo firma. «em-en proqti»
- direqtori

1979-1995 w.w. s.s.i. “Tbilqalaqproeqti” – Zveli Tbilisis
specializirebuli  rekonstruqcia-regeneraciis
saxelosno

mT. arqit. - 1988-1996 w.w.
ufr. arq. - 1985-1988 w.w.
arqiteqt. - 1979-1985 w.w.

profesionaluri

sazogadoebis wevroba: niu-iorkis mecnierebaTa akademiis wevri;

kulturuli memkvidreobis amerikis

nacionaluri sazogadoebis wevri.

Sesrulebuli samuSaoebi:

- mestiaSi, lanCvalis ubnis reabilitaciis proeqti (2009);
- q. TbilisSi, g. abesaZis q. #8-Si mdebare Senobis reabilitaciis proeqti (2008);
- q. TbilisSi, r. TabukaSvilis q. #5-Si mdebare Senobis reabilitaciis proeqti
(2008);
- CxikvTas sionis reabilitaciis proeqti (2008);
- q. TbilisSi, b. axospirelis q. #4-Si mdebare Senobis reabilitaciis proeqti
(2007);
- q. TbilisSi, l. gudiaSvilis q. #7/2-Si mdebare Senobis reabilitaciis
proeqti (2007);
- daba wavkisSi sami erTbiniani individualuri sacxovrebeli saxli (2006);
- q. TbilisSi al. diumas q.#13-Si mdeb. Senobis rekonstruqciis proeqti (2005);

- q. TbilisSi armazis q.#27/12-Si mdeb. Senobis rekonstruqciis proeqti (2005);

- q. TbilisSi g. abesaZis q. #4/6-Si kaTolikuri eklesiis administraciuli
Senobis rekonstrucia;
- q. mcxeTaSi “saxalxo bankis” mcxeTis filialis Senoba;

- holandiis saelCos rekonstruqcia;

- q. TbilisSi, sacxovrebeli saxlebis rekonstruqcia l. gudiaSvilis #11-Si,

WonqaZis q. #11-Si, vaCnaZis q. #35/5-Si, r. TabukaSvilis q. #6-Si;



- saqarTvelos sazRvris dacvis departamentis sasazRvro  saguSago SatilSi ;

- adgilobrivi mniSvnelobis arqiteqturuli Zeglebis rekonstruqciis proeqtebi
l. asaTiinis q. #28-Si da barnovis q. #8-Si;

-vercxlis da akofianis quCabs Soris mdebare kvartlis rekonstruqciis proeqti
(1988w.),

- saqarTvelos savaWro palatis administraciuli Senobis proeqti (1989w.),

-mxatvar e. amaSukelis sacxovrebeli saxlis proeqti (1990w.),

- firma “elizi”-s administraciuli Senobebis proeqti;

- sasazRvro saguSago “wiTel xidTan”,

- mravalsarTuliani sacxovrebeli saxlebis proeqtebi iveriis q. #11-Si da
cincaZis q. #9-Si ,

- dutu megrelis quCaze mdebare sastumro “firosmanis” rekonstruqciis proeqti,
- erTbiniani individualuri sacxovrebeli saxlebis proeqtebi daba wyneTSi,
tabaxmelaSi, TbilisSi, soWSi, moskovis olqSo;

- TbilisSi 2002 wels momxdari miwisZvriT dazianebuli rigi saxlebis azomviTi
da saeqsperto samuSaoebi;

- Zveli Tbilisis  miwisZvriT dazianebuli arqiteqturuli  Zeglebis
sarekonstruqcio samuSaoebis Sesruleba.

publikaciebi :
«Сейсмический риск и реконструкция исторического центра г.Тбилиси».
Заалишвили В., Тимченко И., Чачава Н., Леквеишвили М. г.Сочи. 1999
“The Development Plan of the Tbilisi City Historical Center on the Bases of the Estimation of
Seismic Risk Zonation”. N.Chachava, M.Lekveishvili, I. Timchenko. Chamber of Architect
Section of UIA in Turkey Region II Work Program. Istanbul, 1999
“Diagnostics and Development of Recommendations on Seismic Stability of Housing System
under Reconstruction of Historic City Center”. N.Chachava, M.Lekveishvili. Eleventh World
Conference on Earthquake Engineering. Acapulco, 1996.

enebis codna: qarTuli, rusuli



CURRICULUM   VITAE

saxeli, gvari nino griqurova

misamarTi Tbilisi 0160, al. yazbegis gamz. #1, b.14

dabadebis TariRi da adgili 1958, 13 ivnisi, Tbilisi

ganaTleba 1975-1980, saqarTvelos politeqnikuri instituti,
arqiteqturis fakulteti

profesia arqiteqtori

saqmianoba 1997-dRemde _ aaip “inJinruli azri” -
- arqiteqtori

1982-1997 _ ssi “Tbilqalaqproeqti”, Zveli
Tbilisis rekonstruqcia-regeneraciis
specializirebuli saxelosno - wamyvani
arqiteqtori;

1980-1982 _ ssi “energoqselproeqti”– arqiteqtori

ganxorcielebuli
da mimdinare proeqtebi

- q. senaki, akaki xoravas saxelobis saxelmwifo
dramatuli Teatris Senobis reabilitaciis
proeqti (2014);

- q. Tbilisi, erekle II-es moedani #7-Si mdebare
sacxovrebeli saxlis rekonstruqciis proeqti
(2013);

- q. Tbilisi, Zm. zubalaSvilebis q. #48-Si mdebare
admi-nistraciuli Senobis reabilitaciis proeqti
(2012);

- q. Tbilisi, noraSenis taZris reabilitaciis
proeqti (2011);

- TurqeTi, tao-klarjeTi, oSkis taZris
arqiteqturul-arqeologiuri anazomebi ;

- mestia, lanCvalis ubnis reabilitaciis proeqti
(2009);

- q. Tbilisi, g. abesaZis q. #8-Si mdebare Senobis
reabilitaciis proeqti (2008);

- q. TbilisSi, r. TabukaSvilis q. #5-Si mdebare
Senobis reabilitaciis proeqti (2008);



- CxikvTas sionis reabilitaciis proeqti (2008);

- q. TbilisSi, b. axospirelis q. #4-Si mdebare
Senobis reabilitaciis proeqti (2007);

- q. TbilisSi, l. gudiaSvilis q. #7/2-Si mdebare
Senobis reabilitaciis proeqti (2007);

- daba wavkisSi sami erTbiniani individualuri
sacxovrebeli saxli (2006);

- q. Tbilisi, al. diumas q. #13-Si mdebare Senobis
rekonstruqciis proeqti (2005);

- q. TbilisSi g. abesaZis q. #4/6-Si kaTolikuri
eklesiis administraciuli Senobis rekonstrucia;

- adgilobrivi mniSvnelobis arqiteqturuli Zeglebis
rekonstruqciis proeqti l. asaTianis q. #28-Si
(2003);

- adgilobrivi mniSvnelobis arqiteqturuli Zeglebis
rekonstruqciis proeqti barnovis q. #8-Si (2003);

- q. mcxeTaSi “saxalxo bankis” mcxeTis filialis
Senoba;
- q. TbilisSi dutu megrelis quCaze sastumro
“firosmani”-s rekonstruqciis proeqti;

- q. TbilisSi “mSrali xidis” ganaSenianebis
rekonstruqciis proeqti;

- q. TbilisSi akofianis, ieTim gurjis da CaxruxaZis
quCebs Soris mdebare ganaSenianebis rekonstruqciis
proeqti;

- q. TbilisSi diumas (yof. Jeliabovis) q. #8-Si mdeb.
Senobis rekonstruqciis proeqti;

kompiuteruli programebi ArchiCAD 15.0; AutoCAD 2010; PhotoShop CS6; PageMaker 7.0;

enebis codna qarTuli _ mSobliuri; rusuli _ mSobliuri;
inglisuri –kargad.



andronikaSvili lali

q. Tbilisi, 0102, uznaZis q. #4

tel:  +995 32 295 41 30 +995 595 50 14 66 (mob)

ZiriTadi unar-Cvevebi

 kompiuteruli programebi: Ms Office, Internet
 enebi:  qarTuli  (mSobliuri), rusuli, franguli

piradi informacia

dabadebis TariRi: 6 noemberi, 1962,
dabadebis adgili: Tbilisi, saqarTvelo.

ganaTleba

1979-1984 Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia, xelovnebis

istoriisa da Teoriis fakulteti, xelovnebaTmcodne

profesiuli gamocdileba

1984 _ dRemde g. CubinaSvilis sax. qarTuli xelovnebis istoriisa da

ZeglTa dacvis kvlevis erovnuli centris Tanamedrove
xelovnebis ganyofilebis ufrosi mecnier-TanamSromeli.

2013-2014 saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministros

arsebuli kulturuli memkvidreobis dacvis sabWos wevri

2010-2013 Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis pedagogiuri

konkursis mimRebi komisiis wevri

2005-2007 saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saminitrosTan

arsebuli urbaniuli memkvidreobis dacvis sabWos wevri

2004-2005 urbanuli memkvidreobis dacvis komisiis wevri (kulturis

saministros ZeglTa dacvis departamenti).

2002-2003 Zveli Tbilisis urbanuli memkvidreobis dacvis

sazogadoebrivi-sameTvalyureo sabWos wevri.

2001–2002 gazeT “iliazdi”-s redkolegiis wevri.



Sesrulebuli proeqtebi

1. 2000 wlidan dRemde Tbilissa da saqarTvelos sxva istoriul qalaqebSi

mimdinare sareabilitacio proeqtebis xelovnebaTmcodne eqsperti.

2. 2014 - winandlis al. WavWavaZis mamulis teritoriaze   arsebuli Rvinis

qarxnis adaptaciis proeqtis kvleviTi nawilis xelmZRvaneli - Silk Road Group.

3. 2014 - q. Tbilisis gudiaSvilis moednis sareabilitacio proeqtis kvlevis
avtori - Tbilisis reabilitaciis fondis proeqti

4. saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis saagentos proeqti - wiTeli

xidis rekonstruqcia. xelovnebaTmcodne eqsperti. 2012.

5. winandlis arqiteqturuli kompleqsi. reabilitaciis proeqti. xelovnebaTmcodne

eqsperti. 2011.

6. Tbilisis urbanuli memkvidreobis  inventarizaciis proeqti (“geografiqsi”)

2005-2006 - eqsperti;

7. SuamTis monastris samreklos rekonstruqciis proeqti (asociacia   “inJinruli

azri”– saxelovnebaTmcodneo kvleva 2006);

8. Zveli Tbilisis urbanuli ganviTarebis proeqti. saqarTvelos kulturuli

memkvidreobis dacvis fondi, eqsperti, 2005-2006;

9. q. Telavisa da siRnaRis urbanuli  memkvidreobis ZeglTa inventarizaciis

proeqti (saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvis da sportis saministros

proeqti 2005);

10. q. TbilisSi al. diumas q. #13-Si mdebare adgilobrivi mniSvnelobis Zeglis

rekonstruqciis proeqti” (asociacia “inJinruli azri” – saxelovnebaTmcodneo

kvleva 2005);

11. q. TbilisSi armazis q. #27/12  mdebare adgilobrivi mniSvnelobis Zeglis

rekonstruqciis proeqti (asociacia “inJinruli azri” – saxelovnebaTmcodneo

kvleva 2005);

konferenciebi

1999, 1992, 1988, 1986, _ g. CubinaSvilis sax. qarTuli xelovnebis istoriis

institutis samecniero sesiebi.

1994; 1996; 2005 _ Tbilisis samxatvro akademiis samecniero sesiebi.



2001, 2003 _ iuneskos ZeglTa dacvisa da qalaqTmSeneblobis kaTedris saerTaSoriso

seminari,   moskovi.

2013 - Tbilisis iv. javaxiSvilis sax. saxelmwifo universitetis

xelovnebaTmcodneobis kaTedris samecniero sesia.

gamoqveynebuli naSromebi

1. q. Telavis urbanuli memkvidreoba,  iv. javaxiSvilis universitetis samecniero

naSromTa krebuli, 2014.

2. XIX s-isa da XX s-is dasawyisis qarTuli arqiteqtura, Tb., gamomc. `mwignobari~,

2013.

3. XVIII-XIX saukuneebis qarTuli sasaxleebis nimuSebi qarTlsa da kaxeTSi, Tb., 2004.

4. winandlis arqiteqturuli kompleqsi, Zeglis megobari, 3, Tb., 1999.

5. me-XIX saukunis saTavadaznauro karmidamos arqiteqtura, literatura da xelovneba,

3, Tb., 1996,

6. axali qarTuli xelovneba, speqtri, Tb., 1994



CORRICULUM VITAE
Nnana kupraSvili

misamarTi:

telefoni:

dabadebis adgili 10.09. 1964, q. Tbilisi
da TariRi:

ganaTleba:

SromiTi moRvaweoba:

pedagogiuri saqmianoba:

konferenciebi:

Tbilisi, a. wereTlis  gamziri 79.

234-49-97 877 45 31 97

10.09. 1964, q. Tbilisi

1982-1987, q. Tbilisis   saxelmwifo  universiteti,
istoriis fakulteti xelovnebaTmcodne.
2006 sakandidato disertacia

2004 _ 2012 a. quTaTelaZis sax. Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademia. restavraciis, xelovnebis istoriisa
da Teoriis fakulteti, dekani, sruli profesori.
2013 - dRemde a. quTaTelaZis sax. Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademia. restavraciis, xelovnebis istoriisa
da Teoriis fakulteti, dekanis moadgile, sruli
profesori.

1989_2006, g.CubinaSvilis sax. qarTuli   xelovnebis
istoriis instituti, mecnier- TanamSromeli.
1991_2004, ZeglTa dacvis departamenti; wamyvani
specialsiti (mxatvroba)
1996_1998, Zveli mxatvrobis teqnikuri kvlevis centri
`beTania~, direqtoris moadgile
1998_dRemde, e.privalovas sax. mxatvrobis teqnikuri
kvlevis centri `beTania~ direqtori

1992_2004, Tbilisis teqnikuri universiteti,
humanitarul_teqnikuri fakulteti, kedlis mxatvrobis
teqnologiisa da teqnikuri kvlevis kursi
2001_dRemde, Tbilisis samxatvro akademia, mxatvrobis
teqnikis kursi.
2002 _ 2007, Tbilisis kulturis universiteti,
mxatvrobis teqnikis kursi

g. CubinaSvilis sax. qarTuli   xelovnebis istoriis
institutis axalgazrda mecnierTa konferencia, Tbilisi
1993 `Sua saukuneebis qarTuli monumenturi mxatvrobis
teqnologiuri Taviseburebani (gelaTis mTavari taZari)~;
g.CubinaSvilis sax. qarTuli   xelovnebis istoriis
institutis, axalgazrda mecnierTa konferencia,
Tbilisi 1995 `kompoziciis agebis erTi teqnologiuri
meTodi XVI saukunis qarTul kedlis mxatvrobaSi
(gelaTis monastris mTavari taZari)~
i.javaxiSvilis sax. istoriisa da eTnologiis
institutis samecniero sesia miZRvnili e. TayaiSvilis
xsovnisadmi 2003. pirRebulis monastris kompleqsuri



P

proeqtebSi monawileoba:

kvlevis winaswari Sedegebi.
Determination of the treatment and restoration needs              of
medieval frescos in Georgia. ICOM-is me_XIII trienale,
Rio de Janeiro 2002
v.beriZis saxelobis qarTuli xelovnebis saerTaSoriso
simpoziumi - qarTuli xelovneba evropisa da aziis
kulturaTa konteqstSi 2008. gelaTis RvTismSoblis
taZris  XII saukunis moxatulobani
Art, Science or Craft? Problems of Heritage Conservation in Post-
Soviet Georgia
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEORGIAN CULTURE   ,
The Caucasus: Georgia on the Crossroads.
Cultural exchanges across the Europe and Beyond 2009,
Florence, Italy
Geoitalia 2011 - VIII Forum Italiano di Scienze della Terra,
Torino, 2011
muzeumi da kulturuli memkvidreoba
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento
2014

`mxatvrobis teqnikuri meTodebiT kvlevis laboratoriis
daarseba~ _ fondis `Ria sazogadoeba saqarTvelo~
granti 1995.
`qvemo svaneTis mxatvroba. monacemebi kompiuteruli
bankisaTvis~_ fondis `Ria sazogadoeba saqarTvelo~
granti  1997 ,1998
`tao_klarjeTis arqiteqturisa da saxviTi xelovnebis
korpusi~ (saqarTvelos mecnierebaTa akademiis granti
1997)
fondis `Ria sazogadoeba saqarTvelo~ kulturuli
memkvidreobis erovnuli programis 1997, 1998 wlis
saangariSo gamofena, `gadavarCinoT yinwvisis freskebi~
fondis `Ria sazogadoeba saqarTvelo~ da italiuri
satrasto fondis grantebi 1996, 97,99.
`mcxeTa~ gzamkvlevi. kompania `filip moris menejment
servisiz~ granti 2000w
`yinwvisis freskebis fotofiqsacia~ kulturuli
memekvidreobis dacvis fondis granti 2000w
mxatvrobis teqnikuri meTodebiT kvlevis laboratoriis
aRWurviloba~ _ fondis `Ria sazogadoeba saqarTvelo~
granti 2000.
`timoTesubnis taZris kedlis moxatuloba~
(mdgomareobis Seswavla da rekomendaciebi
sakonservacio samuSaoebisaTvis) _ samuel qressis
msoflios monumentebis gadarCenis fondis granti 2001
`saqarTvelos qvemo qarTlis provinciebSi gamoqvabuli
soflebis da kldeSi nakveTi memkvidreobis Seswavla.~
Sveicariis   erovnuli samecniero fondis granti
2001_2003



gelaTis RvTismSoblis sax. Eklesiis moxatulobis
kvleva. Aamerikis saelCos elCis granti 2003.
martvilis eklesiis moxatulobis kvleva. p.Ggetis fondi
2003_2004
ubisis taZris moxatulobis teqnikuri kvleva _
saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis
saministros kulturuli memkvidreobis programa 2005
zarzmis taZris moxatulobis teqnikuri kvleva _
saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis
saministros kulturuli memkvidreobis programa 2005
nikorwmindis taZris moxatulobis teqnikuri kvleva da
sakonservacio proeqti _ saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2005
kulaSis taZris konservacia _ saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2005
yinwvisis RvTismSoblis saxelobis taZris moxatulobis
teqnikuri kvleva _ saqarTvelos kulturis, ZeglTa
dacvisa da sportis saministros kulturuli
memkvidreobis programa 2005
erkeTis taZris moxatulobis teqnikuri kvleva da
konservacia_ saqarTvelos istoriul ZeglTa dacvisa da
gadarCenis fondi 2005
zarzmis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2006-2008
martvilis eklesiis moxatulobis restavracia
p.Ggetis fondi 2006-2008
vanis moxatulobis restavracia saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2006
wevis moxatulobis restavracia saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2006
Semoqmedis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2007
qoreTis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2007
xonis moxatulobis restavracia saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2007
xobis moxatulobis restavracia saqarTvelos istoriul
ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2008
bolnisis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2008
ilemis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2008
varZiis ananauris moxatulobis restavracia
saqarTvelos istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis
fondi 2008
Wules moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2008
safaris moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2008
Wules moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2009



safaris moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2009
mRvimevis moxatulobis restavracia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2009
nikorwmindis moxatulobis konservacia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2010
bieTis moxatulobis konservacia saqarTvelos
istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis fondi 2010
Tbilisis samebis taZris moxatulobis konservacia
saqarTvelos istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis
fondi 2010
nikorwmindis moxatulobis konservacia saqarTvelos
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento
2011

Research and education for the conservation of cultural heritage
in Georgia gelaTis wm. giorgis taZari (2010-2011
Sveicariis mec. erovnuli fondi)

zemo krixis mTavarangelozis eklesiis moxatulobis
winasaproeqto Sefaseba
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis

erovnuli saagento 2011,
manglisis taZris moxatulobis winasaproeqto Sefaseba
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis

erovnuli saagento 2011,
manglisis taZris moxatulobis konservacia
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis

erovnuli saagento 2012,
varZiis kedlis mxatvrobis konservacia (londonis
universitetis kurtos institutis kedlis mxatvrobis
konservaciis departamenti Tbilisis sax. samxatvro
akademiis restavraciis, xelovnebis istoriisa da
Teoriis fakulteti, saqarTvelos kulturuli

memkvidreobis dacvis erovnuli saagento )2012, 2013,2014
atenis sionis saamSeneblo masalis mdgomareobis
Sefaseba, laboratoriuli kvleva da konservacia
samxreT Sveicariis gamoyenebiTi mecnierebis
univeriteti (SUPSI) TanamonawileobiT kulturuli

memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 2012 2013 2014,
Tbilisis metexis sareabilitacio samuSaoebis
RonisZiebebis farglebSi taZris karibWis samSeneblo
masalis mdgomareobis Sefaseba da laboratoriuli
kvleva kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli

saagento 2012,
ifaris taZris moxatulobis winasaproeqto Sefaseba
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagento 2012
gelaTis wm. marines egvderisa da samxreTi karibWis
moxatulobis konservacia. xelovnebis saerTaSoriso



centri. amerikis elCis granti
sof. akuras mama daviTis eklesiis reabilitaciis
winasaproeqto Sefaseba saqarTvelos kulturuli
memkvidreobis dacvis erovnuli saagento 2013
mariamxevis (igive mariamwmindis) eklesiis
(goris municipaliteti) kedlis
mxatvrobis pirveladi,  gadaudebeli sakonservacio da
sruli sakonservacio  samuSaoebis saproeqto
saxarjTaRricxvo
dokumentacia saqarTvelos kulturuli memkvidreobis
dacvis erovnuli saagento 2013

gelaTis RvTismSoblis taZris qvis konservacia.
xelovnebis saerTaSoriso centri. amerikis elCis granti
2014
noqalaqevis abanos konservacia saqarTvelos
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento
2014
mariamxevis (igive mariamwmindis) eklesiis
(goris municipaliteti) kedlis
mxatvrobis pirveladi,  gadaudebeli sakonservacio
samuSaoebi saqarTvelos kulturuli memkvidreobis
dacvis erovnuli saagento 2014
bodbis wm.giorgis taZris ikonostasis konservacia.
saqarTvelos istoriul ZeglTa dacvisa da gadarCenis
fondi 2014
Tbilisis metexis taZris karibWis qvis konservacia
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento
2014
regionaluri muzeumebis nivTebis restavracia.
saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro
2008-2014

londonis universitetis kurtos institutis kedlis
mxatvrobis konservaciis departamenti;
ICCROM-i;
ICOM-i
ICCOMOS-i
romis konservaciis   instituti CBC ;
Sveicariis teqnologiuri federaluri instituti (ETH);
samxreT Sveicariis gamoyenebiTi mecnierebis
univeriteti (SUPSI)

londonis universitetis kurtos institutis kedlis
mxatvrobis konservaciis departamenti; 1998. 2001.
ciurixis teqnlogiuri instituti da nacionaluri



TanamSromloba
saerTaSoriso
centrebTan :

staJireba:

muzeumi. 2002
ICCROM _ 2003w. oqtomberi_dekemberi.

berTis saxareba, `literatura da  xelovneba~, 1992 # 3-4.
gv.195-213

qarTuli  monumenturi mxatvrobis teqnologiis zogi
sakiTxi, `Zeglis megobari~, 1993 #1. gv.30-34.

kompoziciis agebis erTi teqnologiuri    meTodi XVI
saukunis qarTul kedlis mxatvrobaSi `saqarTvelos
ostoriisa da kulturis ZeglTa dacvisa da gamoyenebis
mTavari samecnier sawarmoo  sammarTvelo    samecniero
Sromebis welidwleuli~ II 1996.

Conservation of the Kintsvisi Wall Painting – Example of Integrated
Intervention Program. Glacnik  #26. Beograd 2002.

Determination of the treatment and restoration needs of medieval frescos
in Georgia. ICOM Committee for    Conservation, vol II , 2002

pirRebulis monasteri _ 1989 da 2002-2003 wlebis
multidiswiplinaruli kvlevis Sedegebi
Sveicariis nacionaluri samecniero fondisa da fondis
`udabno` gamocema. Tbilisi 2005

Sua saukuneebis qarTuli monumenturi mxatvrobis
teqnikis zogierTi Tavisebureba (gelaTis RvTismSoblis
Sobis taZris samxreTi karibWe). ACADEMIA, #6-7, 2006

gelaTis RvTismSoblis taZris  XII saukunis
moxatulobani
qarTuli xelovneba evropisa da aziis kulturaTa
konteqstSi.. 2009

Art, Science or Craft? Problems of Heritage Conservation in Post-
Soviet Georgia
The Caucasus: Georgia on the Crossroads.
Cultural exchanges across the Europe and Beyond 2011

Research and Education for the Conservation of Cultural Heritage
in Georgia, Arkos Scienza e Restauro dell'Architettura, vol. 29,
2012 ( G. Cavallo, A. Felici, M. Janjalia, N. Kuprashvili, T.
Liluashvili, K. Catenazzi)

nikorwmindis taZris moxatuloba, sakonservacio
samuSaoebi, Zveli xelovneba dRes. #3 2012



ZiriTadi publikaciebi:
Jurnali  ,,amirani,, saredaqcio sabWos wevri
Julia kaneva, maria pia nugari ornela salvadori
biologia xelovnebis nimuSTa konservaciis saqmeSi.
qarTuli gamocema 2005 , redaqtori
ana kldiaSvili , nino RaRaniZe, maka erisTavi-
xelovneba.  VIII, IX X klasi . redaqtori

1991-1998 ZeglTa dacvis departamenis saxviTi xelovnebis
seqciis  wevri
1998-2004 ZeglTa dacvis departamenis saxviTi xelovnebis
seqciis  Tavmjdomare
2002 _  ICOMOS-is wevri
2003 _ siZveleTa eqsperti. erovnuli akademiis
iuridiuli sammarTvelos licenzia.
2004 _2008 saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da
sportis saministros kulturuli memkvidreobis
departamentis sabWos saxviTi xelovnebis seqciis
Tavmjdomare.
2008 _2010 kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos departamentis sabWos saxviTi xelovnebis
seqciis wevri

2009- ICOM-is wevri
2011- IIC-is wevri
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CV

saxeli: lali axalaia

dabadebis TariRi: 6 marti 1946 weli, q. soxumi

misamarTi: Tbilisi, TamaraSvilis q. NN 21/43; tel. 39-76-97

erovneba: qarTveli

ojaxuri mdogamareoba: dauojaxebeli

ganaTleba:

1966-1971 ww. q. Tbilisis saxelmwifo universiteti, istoriis

fakulteti, specialoba _ arqeologia,

SromiTi gamocdileba:

1986-2006 ww. saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumi, Zveli qarTuli

xelovnebis ganyofileba mecnierTanamSromeli. ufliscixis

arqeologiuri eqspedicia, Zv. w. III_II ss. da ax. w. IV_VI ss.

namosaxlarebis savele kvleva.

2000-2004 ww. ZeglTa dacvis departamenti, mTavari specialisti arqeologiaSi,

SeTavsebiT.

1978-2004 ww. kulturisa da istoriis ZeglTa dacvis samecniero-sawarmoo

sammarTvelo, arqeologiis ganyofileba, mecnierTanamSromeli.

sarestavracio-sakonservacio Zeglebis arqeologiuri Seswavla.

maT Soris: xerTvisis cixe (aspinZis r-ni)); mwvane monasteri,

sakvirikes eklesia, sadgeris wm. giorgis sax. eklesia, yvibisis

eklesia (borjomis r-ni); faravnis eklesia, saRamos tbis eklesia

(ninowmindis r-ni); goxnaris eklesia (TeTriwyaros raioni);

matanis cxrakara (axmetis r-ni) da sxva.

1971-1977 ww. iv. javaxiSvilis saxelobis istoriis, arqeologiisa da

eTnografiis instituti, kolxeTis arqeologiuri eqspedicia,

mecnierTanamSromeli. Zv. w. VI_V ss. samosaxlos savele

arqeologiuri kvleva.
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eqspediciebSi monawileoba:

1996-2002 ww. arqeologiuri kvlevis centri, walka-TrialeTis arqeologiuri

eqspedicia, Zv. w. II aTasw. ciklopuri namosaxlarebisa da

cixeebis savele-arqeologiuri kvlevis monawile.

2001w. saqarTvelos kulturis ZeglTa dacvis fondi _ gadaudebeli

reabilitaciis programa, azmanis eklesiis (axalqalaqis r-ni)

arqeologiuri gaTxrebis xelmZRvaneli.

1995 w. bodbis wm. ninos sax. eklesiis interieris arqeologiuri

gaTxrebis monawile.

1993 w. saqarTvelo_kanadis erToblivi arqeologiuri eqspedicia,

awyuris naqalaqaris gaTxrebis monawile.

1990-1991 w. veris RvTismSoblis sax. eklesiis (goris r-ni) arqeologiuri

gaTxrebis xelmZRvaneli.

publikaciebi:

2005 w. taZrisis monastris wm. giorgis sax. eklesiaze Catarebuli

gawmendiTi_sarestavracio samuSaoebis Sedegebi, Jurnali

`saqarTvelos siZveleni~ N 7-8, gv. 81-89. Tanaavtori.

2005 w. ufliscixe _ 2004 wlis savele sezoni xelovnebis sax. muzeumis

narkvevebi, X, Tb.2005, gv. 235-242. Tanaavtori.

2000 w. adrebrinjaos xanis keramika laSeTxevis gora-namosaxlaridan,

saq. xelobnebis sax. muzeumis narkvevebi, VI, Tb. 2000, gv. 3.

1998 w. axali monacemebi bodbis wm. ninos eklesiis Sesaxeb

(sveticxovlisadmi miZRvnili I samecniero konferencia) Tb. 1998

gv.374-393, Tanaavtori.

1996 w. adrefeodaluri xanis nagebobaTa naSTebi yaTlanisxevidan, saq.

xelovnebis sax. muzeumis narkvevebi, II, Tb. 1996, gv. 173_175.

1986-1991 ww. ufliscixis arqiteqturul_arqeologiuri eqspediciis savele

kvlevis Sedegebis samecniero angariSebi, Tanaavtori.

1978_1985 ww. sakonservacio_sarestavracio arqiteqturul Zeglebze

Sesrulebuli arqeologiuri gawmendiTi samuSaoebis Sedegebis

samecniero_teqnikuri angariSebi.
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profesiuli aqtivoba:

2006 w. aprili_ivnisi saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis

fondis proeqti _ ufliscixis arqeologiur_arqiteqtoruli

muzeumis eqspoziciis mowyoba; saTanado dokumentaciiT

saeqspoziciod movamzade ufliscixis naqalaqarisa da mis

mimdebare teritoriaze gaTxril Zeglebze mopovebuli

arqeologiuri masala.

2002_2007 ww. saqarTvelos ICOMOS-is erovnuli kavSiris jgufi, baqo-

Tbilisi-jeihanis navTobsadenis koridorSi arsebuli

kulturis Zeglebis aRricxva, fiqsacia, savele kvleva da

sruli dokumentaciis Sedgena; taZrisis samonastro kompleqsis

restavracia _ eqsperti-arqeologi.

2001 w. USAID-is dafinansebiT baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadenis

trasis winaswar Semswavleli multidisciplinuri jgufi,

eqsperti kulturuli memkvidreobis dargSi.

2001 w. msoflio bankis kulturuli memkvidreobis dacvis fondis

programa _ Zv. w. IV_I ss. naqalaqar-ufliscixis kldovani

kompleqsebis gamagrebiTi samuSaoebis arqeologiuri

monitoringi.

2000-2001 ww. kulturuli memkvidreobis dacvis fondis programa _

ufliscixis gamagreba-gadarCenis koncefciis Tanaavtori.

1999 w. Getty Grant Programme-s dafinansebiT saqarTvelos ICOMOS-is
erovnuli kavSiris mier ganxorcielebuli kompleqsuri

eqspedicia _ maRalmTiani soflis CaJaSis (zemo svaneTi)

winasakonservacio savele kvleviTi samuSaoebi,

eqsperti_arqeologi.

1998-1999 w. Ria sazogadoeba saqarTvelos dafinanseba, walka_TrialeTis

arqeologiuri eqspediciis mier Sesrulebuli Trialetisa da

javaxxeTis ciklopuri namosaxlarebis arqiteqtorul-

arqeologiuri kvleva-fiqsaciis monawile.



CURRICULUM   VITAE

saxeli, gvari aleqsandre mWedliSvili

misamarTi Tbilisi, i. WavWavaZis gamz. #54, b.6; mob. 899 265162

dabadebis TariRi 4 aprili, 1956, Tbilisi

ganaTleba 1973-1981, spi, samoqalaqo mSeneblobis f-ti

specialoba inJiner-mSenebeli

saqmianoba 2004- dRemde _ asociacia “inJinruli azri”- mT. konstruqtori

2006- dRemde mravaldargobrivi firma “Cemi saxli”. mSemeblobis

eqsperti;

2000_dRemde _ saqarTvelos konstruqtorTa asociacia

1998-2004 --Sps “geo+” - konstruqtori,

1982-1998 -- ssi“saqsportproeqti”–proeqtis mTavari inJineri

ganxorcielebuli
da mimdinare proeqtebi

- q. Tbilisi, i.WavWavaZis gamzirze saqarTvelos fexburTis
federaciis Senobis rekonstruqcia (2002-03);

- bakurianSi sastumro “yazbegi” (2002);
- q. TbilisSi, z.faliaSvilis 1. ##80, 90, 92 mravlsarTuliani

sacx. saxlebi (2004-06)
- q. Tbilisi, xeTagurovis quCaze firma “grebi”-s ofisi (2005-06)
- q. Tbilisi, g.abesaZis q. #4/6-Si kaTolikuri eklesiis

administraciuli Senobis rekonstrucia (2006-07);
- q. Tbilisi, armazis q. #27/12 mdeb. Senobis rekonstruqciis

proeqti (2006);
- q. Tbilisi, al.diumas q. #13-Si mdeb. Senobis rekonstruqciis

proeqti (2006);
- q. Tbilisi, l. gudiaSvilis moed. #7/2-Si mdebare Senobis

rekonstruqciis proeqti (2007);
- q. Tbilisi, b. axospirelis q. #4-Si mdebare Senobis

rekonstruqciis proeqti (2007);
- veris parkSi mdebare CogburTis kortebisa da administraciuli

Senobis rekonstruqcia (2006-2007);
- q. quTaisi, wereTlis q. #4 “qarvaslis” Senobis rekonstruqcia,

(2007-2008)
- TeTriwyaros r-ni, CxikvTas sionis eklesiis rekonstruqcia (2008);
- alferdis monastris marnis proeqtireba-mSenebloba (2007);
- SoreTis monastris restavracia - 2007 w.
- q. Tbilisi, g. abesaZis q. #8-Si mdebare Senobis rekonstruqciis

proeqti (2008);
- mestiaSi, lanCvalis ubnis reabilitaciis proeqti (2009-2010);



CURRICULUM   VITAE

saxeli, gvari giorgi miqaZe

misamarTi Tbilisi, qeTevan wamebulis gamz. #2, b.155

dabadebis TariRi da adgili 1984 w. 5 marti, Tbilisi

ganaTleba
2001-2005w.w. saqarTvelos teqnikuri universiteti,

energetikis fakulteti,

2008w. – holandia, delftis teqnologiuri

universiteti,

G       geoinformatikis fakulteti –

individualluri samTviani saswavlo

kursi

profesia inJiner-energetikosi

saqmianoba 2006 - dRemde _ arqitreqturul-samSeneblo firma
“em-en proeqti” -
inJineri, 3D skanirebis operatori

- tao-klarjeTi, oSkis taZris azomva dokumentireba;
ganxorcielebuli
da mimdinare proeqtebi

- gremis samonastro kompleqsis azomva-
dokumentireba;

- mowameTas samonastro kompleqsis azomva-
dokumentireba;

- mestia, lanCvalis ubnis reabilitaciis proeqti;
- gelaTis samonastro kompleqsi, azomva

dokumentireba;
- Tbilisi, rusTavelis gamz. “cisferi” galereis

winasaproeqto azomviTi samuSaoebi da kvleva.
- q. TbilisSi, l. gudiaSvilis quCa ## 5,9,11,16

azomviTi samuSaoebi
- q. TbilisSi, l. gudiaSvilis moed. #7/2-Si mdeb.

Senobis rekonstruqciis proeqti;
- q. TbilisSi b. axospirelis q.#4-Si mdebare Senobis

rekonstruqciis proeqti;

kompiuteruli programebi AutoCAD ;    PhotoShop CS2; Premier.Pro ;  Cyclon ;  PhotoModeler.

enebis codna qarTuli, inglisuri, rusuli.





sakvalifikacio monacemi

saxeli, gvari: darejan mRebriSvili
dabadebis TariRi: 1955 w. 26 agvisto
dabadebis adgili: q. Tbilisi
moqalaqeoba: saqarTvelos moqalaqe
ojaxuri mdgomareoba: dauqorwinebuli
saxlis misamarTi: q.Tbilisi, doliZis quCa 11 kor. 5 bina 41.

telefoni: 2334045 mob. 593512346

ganaTleba:
1981-86w.w. saq. politeqnikuri instituti, specialoba – hidrogeologia
da sainJinro geologia

profesiuli gamocdileba:

1986 wlidan 1991 wlamde - ss `saqqalaqmSensaxproeqti~ - inJiner-geologi,
1991 wlidan saqrestavraciaSi inJiner geologi,
2005 wlidan ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis saagentos,
Zveli Tbilisis gamgeobis, kulturuli memkvidreobis gadarCenis fondis
da Tbilisis ganviTarebis fondis davalebiT vmonawileobdi maT mier
ganxorcielebul proeqtebSi. (Sesrulebuli maqvs asze meti proeqti).

mniSvnelovani saproeqto samuSaoebi:

- mamadaviTis, didubis, martvilis, fokis, bodbis, nabaxtevis,
vaCnaZianis, bzianas, subniSnis, gremis, nekresis, timoTesubnis,
sveticxovlis samreklos, kacxis da sxva eklesia-monastrebis
kvleva restavraciis proeqtebisaTvis.
- TelavSi nadikvris baRis, batonis cixis, bolnisis sionis
reabilitaciis proeqtebi;
- qvemo kalis, abanos, asaTianis, tabiZis, maCablis, kargareTelis,
gudiaSvilis moednis da sxva quCebze Catarebuli sainJinro
geologiuri kvlevebi nagebobebis reabilitaciis proeqtebisaTvis.

enebis codna: qarTuli (mSobliuri), rusuli (kargad)

kompiuteris codna: AutoCad,  Microsoft Office.



vitali nazarovi

xmelinskis quCa 44 “a”,

saqarTvelo

0136 Tbilisi

tel:  (995 32) 79 10 76

mob: (995 93) 39 31 55

el.fosta: vivanazarone@mail.ru

piradi informacia

 dabadebis TariRi: 27.05.1951

 dabadebis adgili: Tbilisi

ganaTleba

1973-1980 saqarTvelos politeqnikuri instituti.

samrewvelo da qalaqgegmarebiTi mSeneblobis fakulteti

inJiner-mSeneblis kvalifikacia 1980

magistris xarisxi qalaqgegmarebiT mSeneblobaSi.

muSaobis gamocdileba

aaip  "inJinruli azri"

Sps “top” - saxarjTaRricxvo samuSaoebi

2008– დღემდე

ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი შ.პ.ს. „მ & ნ“

qalaqgegmarebiTi inJineria () – “karitas saqarTvelo”

2006– დღემდე

2004-dRemde

dagegmarebisa da teqnikuri departamentis ufrosi

“specremdizainmSeni”
1989-2004

dagegmarebisa da industriis departamentis ufrosi

samSeneblo da saremonto samuSaoebis sabWoSi

kulturis saministroSi

1980-1989

qalaqgegmarebiTi inJineriis samSeneblo departamentSi

vaWrobis saministros eqsperti da mrCeveli

samSeneblo saqmianobaSi

1975-1980



Sesrulebuli samuSaoebi

 karitasis axalgazrtuli centi

 saremonto samuSaoebi istoriuli Zeglebi: iyalTos monasteri,

ubisis monasteri, somxuri kaTedrali TbilisSi, varZiis istoriuli

kompleqsi

 miwisZvriT dazianebuli sabavSvo baRebisa da skolebis

zedamxedveloba

 operisa da baletis Teatris aRdgeniTi samuSaoebi, fasadis

mopirkeTeba

 samxatvro akadebiis aRdgeniTi samuSaoebi

 rusTavelis Teatris sruli rekonstruqcia da aRdgeniTi samuSaoebi

 saxelmwifo konservatoriis rekonstruqcia da aRdgeniTi samuSaoebi

 saqarTvelos erovnuli bankis rekonstruqcia

 quTaisSi kalaTburTis sportuli kompleqsis xarjTaRricxva

 sacurao auzebis da sportuli darbazebis xarjTaRricxva: gurjaani,

sagarejo, mesta, lanCxuTi, WiaTura

 sastumro gudaurSi

enebi

 qarTuli – kargad

 rusuli – kargad

 somxuri – kargad

 inglisuri – saSualod

kompiuteruli programebi

 Microsoft Excel, Microsoft Word

 ArchiCAD.



ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 36 და № 34-ში მდებარე სახლების რესტავრაცია-
რეაბილიტაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

არქიტექტურული ნაწილი

სახლის ისტორია, მისი ზოგადი აღწერა და მნიშვნელობა

sareabilitacio nageboბა mdebareobs q. თბილისში, daviT aRmaSeneblis gamziri

# 36-Si. იგი აშენდა 1903 წელს, როგორც samsarTuliani სახცობრებელი სახლი
qarTveli მეცენატისა და sazogado moRvawis  erasti WavWaniZis mier. სახლს
miniWebuli aqvs კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. სახლი
წარმოადგენს თბილისის ხუროთმოძღვრებაში მოდერნიზმის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს.
Senoba mTavari fasadiT gaდის erTmaneTTan mijrid mdgom naგebobaTa mWidrod
ganaSenianebul quCaze, სამსართულიანი ფასადის პირველი სართული
პროფილირებული ქვითაა მოპირკეთებული, მეორე და მესამე სართულის ფასადები
დეკორატიული ნაძერწობითაა შემკული, სადაც უხვად გამოიყენება მცენარეული
ორნამენტები, ასევე ქალის თავის გამოსახულებები. აივნები მორთულია ლითონის
ნაჭედი აჟურული მოაჯირებით. ukana fasadi gadaჰყurebs Sida ezos, რომელიც
თბილისისათვის ტრადიციული ღია, ხის ჭვირული მოაჯირებით არის მორთული, რაც
შესრულების მაღალი ხარისხითა და მხატვრულობით გამოირჩევა.

სივრცობრივ-გეგმარებითი თვალსაზრისით სახლი მე-20 საუკუნის თბილისისთვის
დამახასიათებელი ნიშანთვისებებით ხასიათდება, გეგმაში რუსული П-ს ფორმისაა,
ქუჩის მხარეს სავაჭრო და საცხოვრებელი ფართებია განთავსებული, ეზოში სახლის
კიდეებში ორი ფლიგელის  სახით დამხმარე სათავსოები ვითარდება,  აქვეა მათი



ფუნქციონირებისთვის ორი კიბის
უჯრედი. ორივე ფლიგელს აქვს
გვიანდელი „პარაზიტი“ მინაშენები,
რომლებიც თავისი დიდი მოცულობის
გამო მთლიანად ცვლიან და ამახინჯებენ
ეზოს სივრცეს. ქუჩის ფასადზე
ცენტრიდან ცოტა მარჯვნივ გაჭრილია
ოთხკუთხა თაღი, რომლის
საშუალებითაც ვხვდებით შიდა ეზოში.
თაღის თანადროული ლითონის
ჭიშკარი დაკარგულია, მის მაგივრად
შეკიდულია ორფრთიანი უსახო
ჭიშკარი. ეზოში თავის დროზე პატარა

აუზი ყოფილა, მასში მდგომი სკულპტურებითა და წყლის შადრევნით. ამჟამად
ეზოში ფილების ნაცვლად ასფალტია დაგებული და ცარიელი სივრცეა.

სახლის მოშენების მთელს პერიმეტრზე სარდაფებია, რომლებიც მთლიანად
მიწაშია მოქცეული, მათი გადახურვა მიწის ნიშნულზე დაბლაა. სარდაფის
სათავსოების ჭერის სიმაღლე საშუალოდ 2,5 მეტრია. სარდაფებში შუქი აღწევდა
და შესაბამისად ნიავდებოდა ტროტუარებზე ამოჭრილი ლუკებიდან, დღეისათვის
ყველა ლუკი და სარკმელი ამოქოლილია.

ფუნქციონირებისთვის ორი კიბის
უჯრედი. ორივე ფლიგელს აქვს
გვიანდელი „პარაზიტი“ მინაშენები,
რომლებიც თავისი დიდი მოცულობის
გამო მთლიანად ცვლიან და ამახინჯებენ
ეზოს სივრცეს. ქუჩის ფასადზე
ცენტრიდან ცოტა მარჯვნივ გაჭრილია
ოთხკუთხა თაღი, რომლის
საშუალებითაც ვხვდებით შიდა ეზოში.
თაღის თანადროული ლითონის
ჭიშკარი დაკარგულია, მის მაგივრად
შეკიდულია ორფრთიანი უსახო
ჭიშკარი. ეზოში თავის დროზე პატარა

აუზი ყოფილა, მასში მდგომი სკულპტურებითა და წყლის შადრევნით. ამჟამად
ეზოში ფილების ნაცვლად ასფალტია დაგებული და ცარიელი სივრცეა.

სახლის მოშენების მთელს პერიმეტრზე სარდაფებია, რომლებიც მთლიანად
მიწაშია მოქცეული, მათი გადახურვა მიწის ნიშნულზე დაბლაა. სარდაფის
სათავსოების ჭერის სიმაღლე საშუალოდ 2,5 მეტრია. სარდაფებში შუქი აღწევდა
და შესაბამისად ნიავდებოდა ტროტუარებზე ამოჭრილი ლუკებიდან, დღეისათვის
ყველა ლუკი და სარკმელი ამოქოლილია.

ფუნქციონირებისთვის ორი კიბის
უჯრედი. ორივე ფლიგელს აქვს
გვიანდელი „პარაზიტი“ მინაშენები,
რომლებიც თავისი დიდი მოცულობის
გამო მთლიანად ცვლიან და ამახინჯებენ
ეზოს სივრცეს. ქუჩის ფასადზე
ცენტრიდან ცოტა მარჯვნივ გაჭრილია
ოთხკუთხა თაღი, რომლის
საშუალებითაც ვხვდებით შიდა ეზოში.
თაღის თანადროული ლითონის
ჭიშკარი დაკარგულია, მის მაგივრად
შეკიდულია ორფრთიანი უსახო
ჭიშკარი. ეზოში თავის დროზე პატარა

აუზი ყოფილა, მასში მდგომი სკულპტურებითა და წყლის შადრევნით. ამჟამად
ეზოში ფილების ნაცვლად ასფალტია დაგებული და ცარიელი სივრცეა.

სახლის მოშენების მთელს პერიმეტრზე სარდაფებია, რომლებიც მთლიანად
მიწაშია მოქცეული, მათი გადახურვა მიწის ნიშნულზე დაბლაა. სარდაფის
სათავსოების ჭერის სიმაღლე საშუალოდ 2,5 მეტრია. სარდაფებში შუქი აღწევდა
და შესაბამისად ნიავდებოდა ტროტუარებზე ამოჭრილი ლუკებიდან, დღეისათვის
ყველა ლუკი და სარკმელი ამოქოლილია.



პირველი სართული

ქუჩაზე გამავალ სათავსოებში სხვადასხვა სავაჭრო
დაწესებულებებია განთავსებული, ეზოს მხარეს კი
საცხოვრებელი ბინებია, საბჭოთა პერიოდში
ჩაშენებული სველი წერტილებითა და ტიხრებით.
პირველ სართულის ინტერიერები სახეცვლილია და
დაკარგული აქვთ პირვანდელი სახე, თუ არ
ჩავთვლით სახლის მთავარ შესასვლელსა და
ვესტიბიულს. ვესტიბიულიდან კიბის უჯრედით
ვხვდებით სახლის მეორე და მესამე სართულებზე.
ვესტიბიულის სივრცე და კიბის უჯრედი მთლიანად
მოხატულია მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის
დამახასიათებელი კედლის მხატვრობით. ვესტიბიულის

იატაკი, კიბის ბაქნები და საფეხურები
შესრულებულია ფერადი მოზაიკით, კიბის
მოაჯირი ლითონის ნაჭედი მოდერნის სტილის
ელემენტებისგან შედგება, რაზეც ხის
პროფილირებული სახელური მიუყვება. სახლის
ცენტრალური ორფრთიანი კარი ასევე მოდერნის
სტილისაა, მისი ლითონის დამცავი დეკორატიული
ცხაურები სამწუხაროდ დაკარგულია, მის ნაცვლად
ჩასმულია მარტივი ტიპის ლითონის ღეროებისგან
შეკრული ბადე.

მეორე და მესამე სართული

ფუნქციონალური თვალსაზრიშით
ადრე თუ ეს სათავსოები ერთ ოჯახს
ეკუთვნოდა, ამჯერად
მრავალბინიანად არის
გადაკეთებული. შესაბამისად,
ჩაშენებულია სველი წერტილები და
ოთახების გამყოფი ტიხრები, თუმცა
უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ
ოთახს შენარჩუნებული აქვს
პირვანდელი სახე, რაც გამოიხატება
იმაში, რომ კედლების შპალერი და
ჭერის მოხატულობა თანადროულია.
ასევე ემორჩენილია რამდენიმე



ბუხარი, ამათგან ზოგიერთი ლამაზი დეკორირებული ფერადი მოჭიქული
ფილებით არის მოპირკეთებული. კედლები ზოგიერთ მონაკვეთში დაბზარულია.

სხვენი და სახურავი

სახლის სახურავი ქანობიანია
და მოწყობილია ხის
ნივნივებზე. სახურავს აქვს
რამდენიმე სამერცხლული, რის
გამოც სხვენი კარგად ნიავდება,
შესაბამისად სახურავის ხის
კონსტრუქცია კარგად არის
შენახული. სახლის უკანა
ფლიგელების მონაკვეთში
სახურავი ამაღლებულია და
განთავსებულია  მეოთხე დონე,
რომელსაც დამხმარე
სათავსოებად და სარეცხის გასაფენად იყენებდნენ. ეს სათავსოები ეზოს მხარეს

გახსნილია და კარგად ნიავდება.
დღეისათვის მარჯვენა ფლიგელის
სხვენი ამოშენებულია და
საცხოვრებელი სათავსოებად
გადაუკეთებიათ.
სახურავი დაფარულია შეღებილი
თუნუქის ფურცლებით, ცალკეულ
ადგილებში დარჩენილია
თანადროული სქელი თუნუქით
გადახურული სახურავის
მონაკვეთები.

მნიშვნელოვანი დაზიანებები.

სავარაუდოდ, სახლი დგას მყარ გრუნტებზე, რადგან არ შეინიშნება საყრდენი
კედლების მნიშვნელოვანი ჯდომები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ კედლებს
ცალკეულ მონაკვეთებში გააჩნია ბზარები, რაც ძირითადად მიწისძვრებით უნდა
იყოს გამოწვეული. სახლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზიანებები, სარდაფის
დონეზე სართულშუა გადახურვებზე ფიქსირდება. დაზიანებების მთავარი მიძეზი
სარდაფების გასანიავებელი ლუკების ამოქოლვაა, რამაც მომატებული ნესტიანობა
და ლითონისა და ხის კოჭების ლპობა გამოიწვია - დაჟანგული ლითონის კოჭები
და ზოგიერთ მონაკვეთში ჩაღუნულია, დაბზარულია კოჭებს შორის არსებული
ბეტონის ფილები, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს სართულშუა გადახურვის
ჩამონგრევის საშიშროებას. სარდაფში გადის წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელები,
რომლებიც მწვავე ავარიულობის გამო ასევე შესაცვლელია.



ფასადის კედლებზე
პროფილირებული ნალესის ფენა
ატმოსფერული ნალექების გამო
ზოგიერთ მონაკვეთში
ჩამორეცხილია, ასევე ზოგ
მონაკვეთში ნაძერწი
დეკორატიული ელემენტები
ჩამოყრილია ან დაძრულია
კედლის სიბრტყიდან და
საშიშროებაა მათი ჩამოცვენისა.
აივნებზე დაზიანებულია
მოზაიკური იატაკი და
მოაჯირებზე არსებული
მარმარილოს ფილები.

სახურავის თუნუქის ფურცლები სიძველის გამო დაზიანებულია და საჭიროებს
გამოცვლას. დაზიანებულია და საჭიროებს აღსადგენას სამერცხლულების ხის
ჩარჩოები.

სახლის სამშენებლო მეთოდოლოგია და შესასრულებელი სამუშაოები

სახლის არასწორი ექსპლუატაციის გამო და არაერთხელ უხარისხოდ ჩატარებული
სარემონტო სამუშაოების შედეგად მისი იერსახე საკმაოდ შელახულია, თუმცა
ძირითადში კონსტრუქციული მდგრადობა და არქიტექტურული დეტალები
შენარჩუნებულია. აქედან გამომდინარე, რეაბილიტაციის სამუშაოების მაღალ
დონეზე ჩასატარებლად, აუცილებელია სკურპულოზურად და ხარისხიანად
ჩატარდეს კვლევითი და საფიქსაციო სამუშაოები, რაც წინაპირობა იქნება
თავიდან ავიცილოთ შეცდომები რესტავრაციის პროექტის დამუშავებისას.
კვლევის პროცესში აუცილებელია გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების დროს
კონსტრუქტორის მიერ მითითებულ მონაკვეთებში გაიჭრას შურფები,
ლაბორატორიულად დადგინდეს გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური თვისებები
დადგინდეს, რას ეყრდნობა საძირკვლის ფუძე, გაირკვეს მისი ჩაღრმავება, ტიპი
და მდგომარეობა. სახლის მაღალი მხატვრული მნიშვნელობის გამო აუცილებელია
ფიქსაციისას გამოყენებული იქნას ახალი ტექნოლოგიები 3D ლაზერული სკანერი,
რომელიც საშუალებას მოქვცემს სამგანზომილებიან სივრცეში მაქსიმალურად
ზუსტად დაფიქსირდეს როგორც თავად სახლის მოცულობა და გეომეტრია, ასევე
არსებული ყველა არქიტექტურული დეტალი და კედლის მხატვრობის ნიმუშები.

აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა
ჩაუტარდეს კვლევა ყველა ავთენტურ სამშენებლო მასალას, ამისთვის შენობის
ზოგიერთ მონაკვეთებში უნდა შესრულდეს ზონდირება, ასევე უნდა
განხორციელდეს არსებული სამშენებლო, ნაძერწი დეკორატიული და სამღებრო
მასალების ლაბორატორიული კვლევა. ხოლო kvlevebis Sedegad miRebuli



monacemebis mixedviT unda SeirCes Tu ra samSeneblo masalebi iqnas
gamoyenebuli Senobis aRdgeniTi-sarekonstruqcio samuSaoebis Catarebis dros.

საჭიროა გამოვლენილი იქნას გვიანი პერიოდის „პარაზიტი“ მინაშენები და
მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით შესაძებლობის ფარგლებში ჩატარდეს მათი
დემონტაჟი.

სახლის ფიზიკური დაზიანების მიზეზების (გრუნტის და ტექნიკური წყლები)
აღმოფხვრის შემდგომ, ჩასატარებელია მისი მდგრადობის გაძლიერება, რაც
გათვალისწინებული იქნება პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში, აღსანიშნავია,
რომ ჩვენი და იტალიელი კოლეგების მრავალწლიანი პარტნიორული
ურთიერთობიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახგა ახალი სამშენებლო
ტექნოლოგიების გამოყენება ისტორიული სახლების რეაბილიტაციისას. კერძოდ,
შესაძლებელია სახლის საყრდენი კედლების აღდგენა-გამაგრება მასზე არსებული

დეკორატიული ელემეტების დაზიანების
გარეშე, რაც შესაძებლობას გვაძლევს
შენობას მაქსიმალურად შეუნარჩუნოთ
ავთენტურობა და საგრძნობლად
გავაიაფოდ მშენებლობის პროცესი.

სრულად უნდა აღდგეს მთავარი
ფასადის მთავარი კარი, ლითონის
ორფრთიანი ჭიშკარი, ლითონის აივნები,
ხის კარ-ფანჯარა და ნაძერწი
დეკორატიული ელემენტები, ასევე ეზოს

მხარეს ორიენტირებული ხის ჭვირული აივნები. აუცილებელია გაიხსნას
სარდაფში არსებული ყველა ამოქოლილი სარკმელი და შეიცვალოს მისი ჭერის
დონეზე არსებული დაზიანებული მონოლითური გადახურვა.

რეაბილიტაციის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს საავტორო ჯგუფის მკაცრი
ზედამხედველობის ქვეშ.

არქიტექტორი

მალხაზ ლეკვეიშვილ













q. Tbilisi, aRmaSeneblis gamzirSi #36-Si

mdebare sacxovrebeli saxli

kulturuli memkvidreobis uZravi Zegli, XX s-is dasawyisis q. TbilisSi

popularuli modernis stilis erT-erTi gamorCeuli nimuSia. samsarTuliani

warmosadegi saxli qarTvel mewarmes erast WavWaniZes auSenebia 1903 wels,

rac imdroisTvis mniSvnelovan xarjebs moiTxovda. Senobas Semkuli aqvs

rogorc eqsterieri - mravali dekoratiuli nalesi elementiT, aseve

interieri - kerZod, sadarbazos sivrce maRalmxatvruli Rirebulebis

freskebiT `vefxistyaosnidan~  da sxva siuJeti scenebiT, xolo iataki

mozaikoT aris mopirkeTebuli.



ezos mxares saxls Tbilisuri modernisTvis damaxasiaTebeli xis aivan-

SuSabandebi amkobs, romelTa nawils dakarguli aqvs avTenturoba.

aRmaSeneblis #36 erT-erTi unikaluri nagebobaa istoriuli qalaqSi.

sareabilitacio proeqtisaTvis sasurvelia moiZebnos Senobis proeqti

(savaraudod SesaZlebelia, rom es Senobac, rogorc iqve, romis quCaze

mdebare modernis stilis sxva nagebobac arq. kdiaSvils ekuTvnodes).

sareabilitacio proeqtma maqsimalurad unda gaanTavisuflos nageboba

gviandeli minaSenebisa da gadakeTebebisgan da dasaxos gzebi Zeglis

Tavdapirveli dekoris konservacia-restavraciisaTvis, rogorc eqsterierze,

aseve interierSi.

xelovnebaTmcodne lali andronikaSvili
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ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი დ. აღმაშენებლის გამზ. #36
არსებული საცხივრებელი სახლის მდგრადობის

კონსტრუქციული დასკვნა.

მე, (საქართველოს კონსტრუქტორთა ასოციაციის წევრი ალექსანდრე
მჭედლიშვილი), ვიმყოფებოდი მოცემულ მისამართზე არსებული საცხოვრებელი
სახლის შესამოწმებლად. საცხოვრებელი სახლი სამ სართულიანია. მის მზიდ
კონსტრუქციას წარმოადგენს კერამიკული აგულის კაპიტალური b=80სმ კედლები,
სახლს გააჩნია სარდაფის სართული. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია
ლითინის კოჭებზე მოწყობილი რ/ბ-ნის მონოლითური ფილებით. ნაწილობრივ ეზოს
მხარეს აივნები შესრულებულია ხის კონსტრუქციებით. სავარაუდოთ შენობა
დასაძირკვლებულია რ/ბ-ნის მონოლითურ ლენტურ საძირკვლებზე. შენობას არ
გააჩნია ჯდომით მახასიეთებელი ბზარები, რაც აღნიშნავს შენობის კარგ ფუძეზე
განთავსებას.

სარდაფის სართულშუა გადახურვა ძლიერ კოროზირებულია ნესტიან გარემოში
გაუნიავებლად ყოფნის გამო, ზოგიერთი კოჭის კოროზიის დონე აღემატება
დასაშვებს და საჭიროებს ნაწილობრივ შეცვლას. ჩვენს მიერ შემოწმებული კედლები
არ შეიცავს ჯდომით ბზარებს, რაც გვაძლევს საშუალებას რომ საძირკვლების
გამაგრებითი სამუშაოები არ განხორციელდეს, რაც შეეხება სარდაფის გადახურვის
კონსტრუქციებს აივნების მხარეს - ისინი მთლიანობაში შესაცვლელია, რადგან
ნესტისაგან მწყობრიდანაა გამოსული.სხვა სარტულშუა გადახურვები, აგრეთვე
სასხვენე გადახურვა ნორმალურ მდგომარეიბაშია და მხოლოდ აივნებზე საჭიროებს
იატაკის ნაწილობრივ შეცვლას.

ძირითად ფასადზე განთავსებულია აივნები, რომელთა მზიდი კონსტრუქცია
რ/ბ-ნის მონ. ფილაა და ისინი გამაგრებულია გასული საუკუნიოს 70-80-ან წლებში
ლითონის კონსოლური კოჭების შეყრდნობით, რაც დღეისათვის არაა
დამაკმაყოფილებელი, საჭიროდ ვთვლი აივნების მთლიანად მზიდი
კონსტრუქციების შეცვლას რ/ბ-ნის მოლ. ფილებით.

სახლის ნივნივური დაგახურვა შესრულებულია ხის კონსრუქციებით, არის კარგ
მდგომარეობაში თუ არ ჩავთვლით მცირე ადგილებს, სადაცწვიმის წყალუისაგან
დაზიანებულია რამოდენიმე შელარტყვის ფიცარი. ამიტომ იგი კონსტრუქციულ
ჩარევას არ საჭიროებს. სახლის შიდა ეზოში ხის კონსტრუქციებით და ბეტონის
ბლოკის შევსებით განხორციელებულია სამ სართულიანი მიშენება, რომლის
კედლებსაც გააჩნია სესმური ბზარები. საჭიროდ ვთვლით მისი გამაგრება



განხორციელდეს კედლების ჩაცმით ორმხრივ (შინაგან და გარეთა)რ/ბ-ნის მონ.
პერანგში, რაც გაზრდის მის სივრცულ სიხისტეს მდრადობაზე.

ყოველივე ზევიდან გამომდინარე ვასკვნით.

დასკვნა

არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების დროს აუცილებლად
განხორციელდეს სარდაფის სართულის გადახურვის გამაგრებითი სამუშაოები,
მთავარ ფასადზე არსებული აივნების მზიდი კონსტრუქციები აღდგეს რ/ბ-ნის მონ.
ფილების სახით, შიდა ეზოში სამ სართულიან მიშენებას ჩაუტარდეს გამაგრებითი
სამუშაოები რ/ბ-ნის მონ. პერანგში ჩასმით.

კონსტრუქტორი ა. მჭედლიშვილი



aRmaSeneblisgamz. #36-Si

mdebaresaxlisvizualurisainJinrogeologiuriSefaseba

aRmaSeneblisgamz. 36-Si mdebareobsrusuli-s formissamsarTulianiSenoba.

SenobanaSeniaaguriT da dafuZnebulialenturisaZirkvlebiT.

SenobismzidkedlebzeSeiniSnebamcirezomissxvadasxvamimarTulebisdeformaci

ulibzarebi.

geomorfologiuradSenobisubaniwarmoadgensmtkvrismarcxenasanapirosWalis

zeda I terasas, romelicliTologiuradagebuliaaluviurikenWnarebiT.

kenWnarebiTavismxrivgadafaruliadeluviuriTixebiT da nayarigruntiT.

kenWnarebisgavrcelebissiRrmeubanzearakanonzomieria.

hidrogeologiuradubanixasiaTdebamiwisqveSawylebisarsebobiT.

sworedmiwisqveSawylebTanarisdakavSirebulizogadad am raionSiSenoba-

nagebobebzearsebulideformaciebi.

TixovangruntTanmiwisqveSawylebismoqmedebisSedegad, xdebagruntisfizikur-

meqanikurimaxasiaTeblebismkveTraddaqveiTeba, racSemdegaisaxebaSenoba-

nagebobebismdgradobaze.

SenobisreabilitaciisaTvissaWiroiqnebaSenoba-nagebobisfuZe-saZirkvlebisa

da sagebigruntisgamokvleva,

risTvisacaucilebeliamzidikedlebisarealSigamonamuSevrebisgayvana, fuZe-

saZirkvlebiszomebis, konfiguranciisa da mdgomareobisdadgenismizniT,

asevesainJinro-geologiuristruqturulisuraTisSesaqmnelad.

inJiner-geologi               d. mRebriSvili



ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 34-ში მდებარე სახლის

რესტავრაცია- რეაბილიტაციის პროექტი

არქიტექტურული ნაწილის

განმარტებითი ბარათი

სახლის ისტორია, მისი ზოგადი აღწერა
და მნიშვნელობა

sareabilitacio nageboბა
mdebareobs q. თბილისში, daviT
aRmaSeneblis gamziri # 34-Si.

აშენebulia rogorc or
sarTuliani sacxovrebeli saxli

me-19 saukunis bolos 1882 welს.
stilistikuri TvalsazrisiT
klasicizmisa da ampiris niSnebis
matarebelia. warmoadgens
kulturuli memkvidreobis Zegls.

სახლიs gamorCeulia fasadis
sada da gamarTuli proporciebiT.

mTavari fasadiT gadis aRmaSeneblis gamzirze, orsarTuliani fasadis pirveli

sarTuli rustirebuli nalesia, მაღაზიის ვიტრინებს და ეზოში სესასვლელი ჭიშკარს
დაკარგული აქვთ ავთენტური სახე და უსახურია. meore sarTulis fasadi

დეკორატიული ნაძერწობითაა შემკული, სადაც გამოიყენება მცენარეული
ორნამენტები. აივნები მორთულია ლითონის ნაჭედი აჟურული მოაჯირთ, იგი
მოგვიანებით შემოუფარდლავთ უსახური
ლითონის ცხაურით, რაც ფასადს  ძალიან
ამახინჯებს.Uukana fasadebi gadahyurebs

Sida ezos, რომელიც თბილისისათვის
ტრადიციული ღია, ხის ჭვირული
ლოჯიებით არის მორთული.
სივრცობრივ-გეგმარებითი თვალსაზრისით
სახლი რთული ფორმისა,  უკანა  მხარეს
სახლი სამი მხრიდან შემოვტყმული შიდა
ეზოს, საითკენაც ხის ჭვირული აივნები და
ლოჯიებია მიმართული. თავად ეზოში
ვხვდებით ქუჩიდან გაჭრილი ოთხკუთხა
თაღით. ქუჩის მხარეს განთავებული
პირველი სართულის სათავსოები სავაჭრო
ზონას უკავია, სახლის დანარჩენი ფართი
საცხოვრებელია და რამდენიმე ბინაზეა
გადანაწილებული. საცხოვრებელ ბინებში
შიდა ეზოდან ვხვდებით, აქვეა რამდენიმე
კიბე, რომელიც ეზოს აკავშირებს  პირველ,
მეორე სართულებს  და ასევე სარდაფს.
ეზოში მრავლად არის  პატარ-პატარა
მინაშენები, რომლებიც საგრძნობლად



ამახინჯებენ ეზოს იერსახეს.

სახლის სახურავი ქანობიანია და მოწყობილია ხის ნივნივებზე, სახურავს აქვს
სამერცხლული, საიდანაც ვხვდებით სხვენის სივრცეში, სახურავის ხის კონსტრუქცია
კარგად მდგომარეობაშია.
სახურავს ეტყობა სხვადასხვა დროს შესრულებული სარემონტო სამუშაოები,  მისი
ზოგიერთი მონაკვეთი დაფარულია შეღებილი თუნუქის ფურცლებით, ნაწილი
მოთუთიებული თუნუქით, რის გამოც სახურავი უსახურია.

მნიშვნელოვანი დაზიანებები.

სავარაუდოდ სახლი დგას მყარ გრუნტებზე, რადგან არ შეინიშნება საყრდენი კედლების
მნიშვნელოვანი ჯდომები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ კედლებს ცალკეულ მონაკვეთებში
გააჩნია ბზარები, რაც ძირითადად მიწისძვრებით უნდა იყოს გამოწვეული. სარდაფის
დონეზე სართულშუა გადახურვა ცალკეულ მონაკვეთებში ნესტის გამო დაზიანებულია,
გადახურვის ლითონისა და ხის კოჭებს ლპობა აქვთ დაწყებული.  სარდაფში გადის

წყალსადენ-კანალიზაციის
ქსელები, რომლებიც მწვავე
ავარიულ მდგომარეობაშია.

ფასადის კედლებზე წყლის
ჟოლობების მონაკვეთებში
ნალესი ფენა ატმოსფერული
ნალექების გამო ჩამორეცხილია,
ასევე ზოგ მონაკვეთში ნაძერწი
დეკორატიული ელემენტები
ჩამოყრილია. სახურავის
თუნუქის ფურცლები სიძველის
გამო დაზიანებულია.

სახლის სამშენებლო
მეთოდოლოგია და შესასრულებელი სამუშაოები
სახლის არასწორი ექსპლუატაციის და უხარისხოდ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების
გამო, მისი იერსახე საკმაოდ შელახულია, თუმცა ძირითადში კონსტრუქციული მდგრადობა
და არქიტექტურული დეტალები შენარჩუნებულია. აქედან გამომდინარე, რეაბილიტაციის
სამუშაოების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად, აუცილებელია მაქსიმალურად მაღალი
ხარისხით ჩატარდეს კვლევითი და საფიქსაციო სამუშაოები.

კვლევის პროცესში აუცილებელია გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების დროს
კონსტრუქტორის მიერ მითითებულ მონაკვეთებში გაიჭრას შურფები, ლაბორატორიულად
დადგინდეს გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური თვისებები, გაირკვეს რას ეყრდნობა
საძირკვლის ფუძე, დადგინდეს მისი ჩაღრმავება - გამოყენებული სამშენებლო მასალა და
ფორმა. სახლის მაღალი მხატვრული მნიშვნელობის გამო აუცილებელია ფიქსაციისას
გამოყენებული იქნას 3D ლაზერული სკანერი, რომელიც საშუალებას მოქვცემს
სამგანზომილებიან სივრცეში მაქსიმალურად ზუსტად დაფიქსირდეს, როგორც თავად
სახლის მოცულობა და გეომეტრია, ასევე არსებული ყველა არქიტექტურული დეტალი.

აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა   ჩაუტარდეს
კვლევა ყველა ავთენტურ სამშენებლო მასალას, ამისთვის   შენობის ზოგიერთ მონაკვეთებში



უნდა მოხდეს ზონდაჟი, ასევე უნდა განხორციელდეს არსებული სამშენებლო, ნაძერწი
დეკორატიული და სამღებრო მასალების ლაბორატორიული კვლევა. ხოლო კვლევების
შედეგად მიღებული მონაცემების მიხედვით უნდა შეირჩეს თუ რა სამშენებლო მასალები
იქნას გამოყენებული შენობის აღდგენითი-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარების
დროს.

სახლის ფიზიკური დაზიანების მიზეზების აღმოფხვრის შემდგომ, ჩასატარებელია მისი
მდგრადობის გაძლიერება, შენობას მაქსიმალური ავთენტურობის შეუნარჩუნებით, რაც
შესაბამისად გათვალისწინებული იქნება პროექტირების პროცესში.

ეზოში არსებული გვიანი პერიოდის მინაშენებს უნდა ჩატარდეს დემონტაჟი, აღსადგენია
ლოჯიის ზოგიერთ მონაკვეთებში დაკარგული ხის ჭვირული ელემენტები.

უნდა მოიხსნას ლოთონის აივანზე დადგმული უსახური ლითონის ცხაური, უნდა აღდგეს
მთავარი ფასადის ლითონის ორფრთიანი ჭიშკარი, ხის კარ-ფანჯარა და ნაძერწი
დეკორატიული ელემენტები, ასევე ეზოს მხარეს ორიენტირებული ხის ჭვირული ლოჯიები.
აუცილებელია განიავებადი გახდეს სარდაფში არსებული სათავსოები.

რეაბილიტაციის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს საავტორო ჯგუფის მკაცრი
ზედამხედველობის ქვეშ.

არქიტექტორი მალხაზ ლეკვეიშვილი





q. Tbilisi, aRmaSeneblis gamzirSi #34-Si

mdebare sacxovrebeli saxli

kulturuli memkvidreobis uZravi Zegli, orsarTuliani ampiris stilis

nageboba savaraudod XIX s-is miwuruls 1882 wels ganekuTvneba, Senobas

ampiruli stilisTvis damaxasiaTebeli simetriuli kompozicia axasiaTebs.

fasadis centraluri nawili aqcentirebulia liTonis Weduri aivniT, romlis

orive mxare maRali frontonebiT dagvirgvinebuli nawilebiT aris

flankirebuli. quCidan saxlis ezoSi Sesasvleli gvirabiT xvdebiT. ezos

fasadi Tbilisuri ampirisTvis damaxasiaTebeli xis galerea-SuSabandebiT

aris gaformebuli.

q. Tbilisi, aRmaSeneblis gamzirSi #34-Si

mdebare sacxovrebeli saxli

kulturuli memkvidreobis uZravi Zegli, orsarTuliani ampiris stilis

nageboba savaraudod XIX s-is miwuruls 1882 wels ganekuTvneba, Senobas

ampiruli stilisTvis damaxasiaTebeli simetriuli kompozicia axasiaTebs.

fasadis centraluri nawili aqcentirebulia liTonis Weduri aivniT, romlis

orive mxare maRali frontonebiT dagvirgvinebuli nawilebiT aris

flankirebuli. quCidan saxlis ezoSi Sesasvleli gvirabiT xvdebiT. ezos

fasadi Tbilisuri ampirisTvis damaxasiaTebeli xis galerea-SuSabandebiT

aris gaformebuli.

q. Tbilisi, aRmaSeneblis gamzirSi #34-Si

mdebare sacxovrebeli saxli

kulturuli memkvidreobis uZravi Zegli, orsarTuliani ampiris stilis

nageboba savaraudod XIX s-is miwuruls 1882 wels ganekuTvneba, Senobas

ampiruli stilisTvis damaxasiaTebeli simetriuli kompozicia axasiaTebs.

fasadis centraluri nawili aqcentirebulia liTonis Weduri aivniT, romlis

orive mxare maRali frontonebiT dagvirgvinebuli nawilebiT aris

flankirebuli. quCidan saxlis ezoSi Sesasvleli gvirabiT xvdebiT. ezos

fasadi Tbilisuri ampirisTvis damaxasiaTebeli xis galerea-SuSabandebiT

aris gaformebuli.



kulturuli memkvidreobis Zeglis fasadis pirvel sarTulze arsebuli

Riobebi saxecvlilia da ar Seesabameba Zeglis mxatvrul-arqiteqturul

Rirebulebas. aseve Seusabamoa zeda sarTulis rigi fanjrebis

metaloplastmaisis alaTebi da aivnis damcavi cxauri, rac reabilitaciis

proeqtis mixedviT Tavdapirveli mdgomareobis dabrunebas iTxovs.

aseve aRsadgenia ezos mxares arsebuli xis SuSabandebis Tavdapirveli

kompozicia da mTlianoba, risTvisac sasurvelia, avTenturi proeqtis moZieba

da bibliografiuli masalis Sejereba arsebul mdgomareobasTan.

xelovnebaTmcodne   lali andronikaSvili



ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი დ. აღმაშენებლის გამზ. #34
არსებული საცხივრებელი სახლის მდგრადობის

კონსტრუქციული დასკვნა.

მე, (საქართველოს კონსტრუქტორთა ასოციაციის წევრი ალექსანდრე
მჭედლიშვილი), ვიმყოფებოდი მოცემულ მისამართზე არსებული საცხოვრებელი
სახლის შესამოწმებლად. საცხოვრებელი სახლი ორსართულიანია და გააჩნია
სარდაფის სართული. მის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კერამიკული აგულის
კაპიტალური b=60სმ კედლები, სახლს არ გააჩნია ანტისეისმური სარტყელი.
სართულშუა და სასხვენე გადახურვები მოწყობილია ხის კონსტრუქციებით, ხის
კონსტრუქციისაა ნივნივური გადახურვაც. სავარაუდოთ საძირკვლeბი მოწყობილია
ბუტო-ბეტონის საძირკვლის ლენტებით. სახლს დღეისათვის არ გააჩნია ჯდომითი ან
სეისმური დეფორმაციები და არის კარგ მდგომარეობაში. ფასადზე აღინიშნება
ლესვის დაზიანებები ატმოსფერული ნალექებისაგან, ზოგიერთ ადგილას ბათქაში
ჩამოყრილია და საჭიროებს აღდგენას. შენობის სხვა კონსტრუქციული დაზიანება არ
აღენიშნება.

ყოველივე ზევიდან გამომდინარე ვასკვნით,

დასკვნა

არსებული სახლის კონსტრუქციები კარგ მდგომარეობაშია, შესაბამისად არ
საჭიროებსჩარევას. საჭიროა მხოლოდ აივნებზე იატაკების ნაწილობრივ შეკეთება და
შელესვის სარემონტო სამუშაოები.

კონსტრუქტორი ა. მჭედლიშვილი



aRmaSeneblisgamz. #34-Si

mdebaresaxlisvizualurisainJinrogeologiuriSefaseba

aRmaSeneblisgamz. 34-Si mdebareobsmarTkuTxaformisorsarTulianiSenoba.

SenobanaSeniaaguriT da dafuZnebulialenturisaZirkvlebiT.

SenobismzidkedlebzeSeiniSnebamcirezomissxvadasxvamimarTulebisdeformaci

ulibzarebi.

geomorfologiuradSenobisubaniwarmoadgensmtkvrismarcxenasanapirosWalis

zeda I terasas, romelicliTologiuradagebuliaaluviurikenWnarebiT.

kenWnarebiTavismxrivgadafaruliadeluviuriTixebiT da nayarigruntiT.

kenWnarebisgavrcelebissiRrmeubanzearakanonzomieria.

hidrogeologiuradubanixasiaTdebamiwisqveSawylebisarsebobiT.

sworedmiwisqveSawylebTanarisdakavSirebulizogadad am raionSiSenoba-

nagebobebzearsebulideformaciebi.

TixovangruntTanmiwisqveSawylebismoqmedebisSedegad, xdebagruntisfizikur-

meqanikurimaxasiaTeblebismkveTraddaqveiTeba, racSemdegaisaxebaSenoba-

nagebobebismdgradobaze.

SenobisreabilitaciisaTvissaWiroiqnebaSenoba-nagebobisfuZe-saZirkvlebisa

da sagebigruntisgamokvleva,

risTvisacaucilebeliamzidikedlebisarealSigamonamuSevrebisgayvana, fuZe-

saZirkvlebiszomebis, konfiguranciisa da mdgomareobisdadgenismizniT,

asevesainJinro-geologiuristruqturulisuraTisSesaqmnelad.

inJiner-geologi               d. mRebriSvili



q. TbilisSi daviT aRmaSeneblis gamz. #36 da #34 -Si mdebare saxlebis
restavracia-reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis
Sedgenis

xarjTaRricxva

# Sesasrulebeli samuSaoebi Rirebuleba

I etapis samuSaoebi

1 ganmartebiTi baraTi problemebis detaluri aRweriT 200
2 sareabilitacio obieqtis situaciuri gegma 100
3 topografiuli gegma 400
4 sistematizirebuli fotomasala 100
5 arqiteqturul-arqeologiuri anazomebis damuSaveba el.formatSi dazianebebis

dataniT Zeglis 3D skanirebisa da wertilTa Rrublis registrirebis Semdeg
8 000

6 zondirebis SemTxvevaSi zondaJebis ganlagebis sqema 300
7 Senobis teqnikuri mdgomareobis da komunikaciebis Sefaseba da rekomendaciebi 400
8 miwis samuSaoebis Sesrulebis SemTxvevaSi arqeologiuri zedamxedveloba 500
9 sainJinro-geologiuri kvleva 2 000
10 saSeni da mosapirkeTebeli masalebis mineralur-petrografiuli kvleva 600
11 arqiteqturuli detalebis Tavdapirveli feris kvleva 800
12 rekomendaciebi samuSaoebisas gamosayenebeli masalebis arsebul masalebTan

Tavsebadobis Sesaxeb
200

13 saxelovnebaTmcodneo kvleva 1 400
14 kedlis mxatvrobis dazianebaTa identifikacia 3 000

I etapis samuSaoebis jami 18 000
II etapis samuSaoebi

1 arqiteqturuli nawilis damuSaveba 8 665
2 proeqtis konstruqciuli nawili 3 800
3 sainJinro komunikaciebis reabilitaciis proeqti 1 800
4 teritoriis vertikaluri gegmarebis proeqtis Sedgena 300
5 samuSaoTa warmoebis organizaciis proeqti kalendaruli grafikiT 600
6 Casatarebeli samuSaoebis CamonaTvalisa da xarjTaRricxvis Sedgena 1 000
7 kulturuli memkvidreobis uZravi Zeglis saaRricxvo baraTis Sedgena 800
8 kulturuli memkvidreobis uZravi Zeglis pasportis Sedgena 800
9 interieris moxatulobis konservaciis proeqti 5 000
10 saeqsperto daskvna 7 000

II etapis samuSaoebis jami 29 765
I da II etapebis samuSaoebix jami 47 765

saSemosavlo 20 % 9 555 lari

jami 57 320 lari

zednadebi xarjebi 6 % 3 440 lari

jami 60 760 lari

mogeba 6 % 3 450 lari

jami 64 405 lari

dRg 18 % 11 595 lari

saproeqto samuSaoebis
saerTo jami 76 000 (samocdaTeqvsmetiaTasi) lari



q. TbilisSi  daviT aRmaSeneblis q #36 da #34 -Si mdebare saxlebis restavracia-reabilitaciis saproeqto-
saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis

kvleviTi-saproeqto samuSaoebis ganxorcielebis etapobrioba

#
samuSaoebis dasaxeleba 1 Tve 2 Tve

1 2 3 4 1 2 3 4

I etapis samuSaoebi

1 ganmartebiTi baraTi problemebis detaluri aRweriT

2 sareabilitacio obieqtis situaciuri gegma

3 topografiuli gegma

4 fotomasalis sistematizacia

5 lazeruli skanireba da masalebis registrireba

6 arqiteqturul-arqeologiuri anazomebis damuSaveba arsebuli dazianebebis dataniT

7 zondirebis SemTxvevaSi zondaJebis ganlagebis sqemis damuSaveba

8 konstruqciuli sqemebis damuSaveba

9 Senobis teqnikuri mdgomareobis Sefaseba da rekomendaciebi

10 miwis samuSaoebis Sesrulebis SemTxvevaSi arqeologiuri zedamxedveloba

11 sainJinro-geologiuri  kvleva

12 saxelovnebaTmcodneo kvleva

13 saSeni da mosapirkeTebeli masalebis mineralur-petrografiuli kvleva

14 arqiteqturuli detalebis Tavdapirveli feris kvleva

15 kedlis mxatvrobis dazianebaTa identifikacia

I etapis samuSaoebis Cabareba



#
samuSaoebis dasaxeleba 3 Tve 4 Tve

1 2 3 4 1 2 3 4

II etapis samuSaoebi

1 proeqtis arqiteqturuli nawilis damuSaveba

2 proeqtis konstruqciuli nawili

3 sainJinro qselebis reabilitaciis proeqtis Sesruleba

4 vertikaluri gegmareba

5
sareabilitacio samuSaoTa warmoebis organizaciis proeqti kalendaruli gegma-
grafikiT

6 Casatarebeli samuSaoebis CamonaTvali da xarjTaRricxva

7 kulturuli memkvidreobis uZravi Zeglis pasporti

8 kulturuli memkvidreobis uZravi Zeglis saaRricxvo baraTi

9 interieris moxatulobis konservaciis proeqti

10 saeqsperto daskvna

II etapis samuSaoebis Cabareba

proeqtis xelmZRvaneli m. lekveiSvili


