
 

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა 2010 წლის მონაცემებით 

შეადგენს 60 601. 

 

 სხვადასხვა მომსახურების ობიექტები: 

1. სამოქალაქო რეესტრი ქ. ახალქალაქი. თამარ მეფის №44. 

2. საჯარო რეესტრი ქ. ახალქალაქი. თამარ მეფის №44. 

3. რესურს ცენტრი ქ. ახალქალაქი მაშტოცის №33. 

4. კულტურის სახლი ქ. ახალქალაქი ჩარენცის №11 ა. 

5. პროკურატურა ქ. ახალქალაქი ჩარენცის №30. 

6. სახანძრო (სამაშველო) ქ. ახალქალაქი თავისუფლების №2. 

7. საავადმყოფო ქ. ახალქალაქი აღმაშენებლის №31. 

8. პოლიცია ქ. ახალქალაქი აღმაშენებლის №5. 

9. სასამართლო ქ. ახალქალაქი მაშტოცის №110. 

10. არასაუწყებო დაცვის 

პოლიცია 

ქ. ახალქალაქი თავისუფლების №2 ა. 

11. სს.“ ლიბერთი ბანკი“ ქ. ახალქალაქი თამარ მეფის №62. 

12. სს.“საქართველოს ბანკი“ ქ. ახალქალაქი ნალბანდიანის №35. 
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14. სს.თიბისი ბანკი ქ. ახალქალაქი თავისუფლების 

ისტორიული ძეგლები: 

 

№ 

ისტორიული 

და ბუნებრივი 

ძეგლის 

დასახელება 

მდებარეობა 

(დასახლებული 

პუნქტი) 

აგების 

მიახლოებით

ი თარიღი 

მანძილი 

მუნიციპალიტეტი

დან 

მანძილი 

სამანქანო 

გზიდან კმ 

ქვეითად 

და 

ფეხით 

სავალი 

გზა კმ 

1 კუმურდოს 

„ღვთისმშობლ

ის“ 

სახელობის 

ტაძარი 

 სოფელი 

კუმურდო 

           X            12 კმ.    12.5 კმ.      20 მ. 

2 აბულის 

ციკლოპური 

ციხე 

მცირე აბულის 

მთის 

სამხრეთით 

       ძვ.წ. I  

თასწლეული 

           11 კმ.      ––––    1500 მ. 



3 აბულის 

ეკლესია 

სოფ. აბული            X             12 კმ.      12 კმ.      5 მ. 

4 ბავრას 

ეკლესია 

სოფელი ბავრა          X-XI           3 კმ.       3,5 კმ.      5 მ. 

5 ალასტანის 

დარბაზული 

ეკლესია 

სოფელი 

ალასტანი 

         X-XI            18 კმ.      18 კმ.      10მ. 

6 ბარალეთის 

ეკლესია 

(სამნავიანი 

ბაზილიკა) 

სოფელი 

ბარალეთი 

          XI            18 კმ.      17.5 კმ.     15 მ. 

7 ბურნაშეთის 

ეკლესია 

(დარბაზული 

ტიპის) 

სოფელი 

ბურნაშეთი 

          X             23 კმ.      23.1 კმ.      15 მ. 

8 ახალქალაქის 

ციხე-

ნაქალაქარი 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტე

ტი 

      1064წ.             500 მ.        –––– 

     

    10 მ. 

9 ახალქალაქის 

„სურბ-ხაჩის“ 

ეკლესია 

(სომხური) 

ქალაქი 

ახალქალაქი 

  1828-1830წ.             100 მ.  

       –––– 

   10 მ. 

10 წმ.გიორგის 

და წმ. ნინოს 

სახელობის 

ეკლესიები 

სოფ. ხოსპიო         IX-X             3 კმ.    

       –––– 

    100 მ.  

11 „ხაჩ ქარ“ 

კარტიკამი 

 სოფ. 

კარტიკამი 

            5 კმ.        ––––     10 მ. 

12 აფნიის 

„წმინდა 

გიორგის“ 

ეკლესია 

     სოფ. აფნია           X          

           28 კმ. 

 

       –––– 

 

    –––– 

13 საეკლესიო 

კომპლექსი 

1.გამოქვაბულ

ი.  

2.გუმბათიანი 

ეკლესია 

3. სხვა 

 

სოფ. დიდი 

სამსარი. 

მიდამოები 

 

        X ს. 

 

        X ს. 

 

     

 

          30 კმ. 

 

 

      31 კმ. 

 

  

 

    200 მ. 



ნაგებობანი         X ს. 

14 არაგვის 

ეკლესია 

„სურბ 

გევორქი“ 

 სოფ. არაგვა              8 კმ.        8.5 კმ.    10 მ. 

15 ბარალეთის 

ამაღლების 

სვეტი 

სოფ. ბარალეთი 

ჩრდ.-ით 1,5 კმ 

ადრეული 

შუა 

საუკუნეები      

 

           18 კმ       18,5 კმ.      50 მ. 

16 „სირგოს“ 

ეკლესია 

სოფ. 

ბარალეთის 

მიდამოები. 

ნასოფლარი  

სირგო 

  

        VIII ს. 

          

           17 კმ. 

   

      18 კმ. 

 

     50 მ. 

17 ფერიცვალები

ს ეკლესია 

ქ. ახალქალაქი 

ციხის 

ტერიტორია 

        Xს.           

             –––– 

      1 კმ.      800 მ. 

18 „ამირანის 

გორის“ციხე-

ნაქალაქარი 

ქ. ახალქალაქი   X-XVII-XVIIIსს.           500 მ.       ––––      250 მ. 

19 დადეშის 

ეკლესია 

ს. დადეში          IX-X           18 კმ.       ––––      10 მ. 

20 ვარევანის 

ეკლესია 

ს. ვარევანი        1893           20 კმ.       ––––      5 მ. 

21 „ ვარდის 

ციხის“ 

საეკლესიო 

კომპლექსი 1. 

ეკლესია 

2.სხვა 

ნაგებობანი 

 

 

 

სოფ. ვარევანის 

მიდამოები 

 

 

განვით. შუა 

საუკ.           

გვიანი შუა 

საუკ. 

            

 

          20 კმ 

   

 

     20,5 კმ 

    

 

   120 მ. 

22 იხტილას „წმ. 

სტეფანეს“სახე

ლობის  

ეკლესია 

სოფ. იხტილა      1308წ. ¤             18 

კმ. 

      

      –––– 

    

    –––– 

23 „წმ.კვირიკეს“ 

სახელობის 

სოფ. კოთელია        XVს.            14 კმ.      14.2 კმ      5 მ. 



ეკლესია 

24 „წმ. 

გიორგის“სახე

ლობის 

ეკლესია 

სოფ. კოთელია გვიანი შუა 

საუკუნეები 

           14 კმ.      14.3 კმ.     10 მ. 

25 კოჭიოს 

ეკლესია 

სოფ. კოჭიო          Xს.            25 კმ.       ––––      20მ. 

26 მურჯახეთის 

დარბაზული 

ეკლესი 

სოფ. 

მურჯახეთი 

         Xს.             8 კმ.        –––– 10მ. 

27 მურჯახეთის 

ვეშაპი „ძუძუს 

ქვა“ 

სოფ. 

მურჯახეთი 

 

ძვ.წელთაღრი

ცხვით Iათასწ. 

            7,5 კმ        –––– 5 მ. 

28 მურჯახეთის  

ეკლესია 

სოფ. 

მურჯახეთი 

VIს. (შემდგომ 

გადაკეთებუ

ლია) 

            8 კმ.        ––––  5 მ. 

29 „წმ. გიორგის“ 

სახელობის 

ეკლესია 

სოფ.პატარა 

სამსარი 

        XIIIს.            27 კმ.        –––– 10 მ. 

30 ეკლესია სოფ. პტენა განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

            5 კმ.        –––– 15 მ. 

31 ეკლესია სოფ. პტენას 

მიდამოები, 

ნასოფლარი 

მურჯიკანი 

განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

           4 კმ.      4.3 კმ.    600 მ. 

32 საეკლესიო 

კომპლექსი 

1.“წმ.გიორგის

“ სახელობის 

ეკლესია  2. 

ქვაჯვარა 

სოფ. სულდა. 

სამხ- დას.-ით 

მთაზე 

         

         Xს. 

          

           19 კმ. 

    

    19.2 კმ. 

   

    10 მ. 

33 ქარცეფის 

ეკლესია 

სოფ. ქარცეფი        XVI ს.             25 კმ.       ––––      5 მ. 

34 ღართის 

ეკლესია 

სოფ. ქარცეფის 

მიდამოებში 

ნასოფლარი 

ღართა 

განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

            26 კმ.       ––––     25 მ. 

35 ეკლესია სოფ. ქარცეფის        VIII ს.             24 კმ.       24.3 კმ.     10 მ. 



მიდამოები, 

ნასოფლარი 

აზმანა 

36 ეკლესია 

„ნაისასი“ 

სოფ. ჩუნჩხა. 3-

4 კმ. ჩრდ.დას-

ით 

        X-XI              8 კმ.       11 კმ.     10. მ 

37 ქილდის 

ეკლესია 

გალავნით 

სოფ. ჩუნჩხას 

ნასოფლარი 

ქილდა 

განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

             8 კმ.       ––––     10 მ. 

38 სტელა სოფ. ხავეთი 

ჩრდ. დას.-ით 

ადრეული 

შუა 

საუკუნეები 

           32 კმ.      ––––     15 მ. 

39 გრიას 

საეკლესიო 

კომპლექსი 1. 

ეკლესია  2. 

სასაფლაო 

 

განვითარებულ

ი შუა 

საუკუნეები 

სოფ. ხანდოს 

მიდამოები , 

ნასოფლარი 

გრია 

           16 კმ.      ––––    400 მ. 

40 სტელები სოფ. ხანდო ადრეული 

შუა 

საუკუნეები      

         

           16 კმ.       ––––      5 მ. 

41 დარბაზული 

ეკლესია 

 სოფ. ხორენია        XI ს.             6 კმ.       ––––     25 მ. 

42 ეკლესია სოფ ხორენია, 

სასაფლაოზე 

       XI ს.            6.2 კმ       6.4 კმ.  

43 კარნეთის 

ეკლესია 

სოფ. ხორენიას 

მიდამოები, 

ნასოფლარი 

       XI ს.             6 კმ.       ––––     10 მ. 

44 ეკლესია სოფ. ბეჟანოს 

მიდამოები 

„ლეკნარი“ 

       X ს.            30 კმ.       ––––     100 მ. 

45 ეკლესიის 

ნანგრევი 

სოფ. ბეჟანო, 

ჩრდ-აღმ-ით 

      XII ს.            30 კმ.       ––––      20 მ. 

46 ბუზავეთის 

ეკლესია 

სოფ. ბუზავეთი        VIს. 

(შემდგომ 

გადაკეთებუ

ლია) 

           9.5 კმ      9.7 კმ.      5 მ. 

47 ეკლესია სოფ. ბუზავეთი         X ს.            10 კმ.      ––––  



48 ბურნაშეთის 

დარბაზული 

ეკლესია 

სოფ. 

ბურნაშეთი 

        X ს.             23 კმ.      ––––     10 მ. 

49 გოგაშენის 

„მთავარანგელ

ოზის“ 

ეკლესია 

სოფ. გოგაშენი, 

აღმოსავლეთით 

       XII ს.            30 .კმ.      ––––      30 მ. 

50 დანკალის 

ეკლესია 

სოფ. გოგაშენის 

მიდამოებში, 

ნასოფლარი 

დანკალი 

     X - XI ს.              30 კმ.      32.5 კმ.      10 მ. 

51 „ღვთისმშობლ

ის“სახელობის 

ეკლესია 

სოფ. გოგაშენი       XIX ს.             30 კმ. ––––       5 მ. 

52 ეკლესია სოფ. გოკიო     XIV-XV ს.             25 კმ.      10 მ. 

53 აბლარის 

საეკლესიო 

კომპლექსი 1. 

ეკლესია  2. 

სასაფლაო 

სოფ. გულიკამი, 

ნასოფლარი 

აბლარი. 

      X ს. 

განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

            20 კმ.   

54 „წმ. ჯვრის“ 

ეკლესია 

სოფ. ბავრა      XIXს.            3 კმ.        5 მ. 

55 აზავრეთის 

დარბაზული 

ეკლესია 

სოფ. აზავრეთი     IX-X ს.             24 კმ.      10 მ. 

56 ეკლესია სოფ. ალასტანის 

მიდამოები 

„ოლდანი“ 

განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

           23 კმ.       5 მ. 

57 ციხე სოფ. არაგვა განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

           9 კმ.      8.2 კმ      15 მ. 

58 ეკლესია სოფ. არაგვა განვითარებუ

ლი შუა 

საუკუნეები 

           9 კმ.       8.5 კმ       5 მ. 

59 „წმ დემეტრეს“ 

სახელობის 

ეკლესია 

სოფ. აფნია VIII- IX- XIV სს.            28 კმ.       10 მ. 

 

 



მდინარეები და ტბები 

1. მდ. ფარავანის წყალი სათავე ტბა ფარავანი       

მუნიციპალიტეტიდან 45 კმ-ში.  

2. მდ. კრხ-ბულახი სათავე თურქეთის ტერიტორია ტბა 

ხოზაფინი            

მუნიციპალიტეტიდან 30 კმ-ში.  

3. ტბა ხოზაფინი(ნაწილი) მუნიციპალიტეტიდან 27 კმ-ში. 

4. ტბა ტაბაწყური (ნაწილი) მუნიციპალიტეტიდან 28 კმ-ში 

5. ტბა ზრესკა მუნიციპალიტეტიდან 9 კმ-ში. 

 

სასტუმროები და რესტორნები: 
 

 

 

 

 

 

ახალქალაქი 

„ანანკი“ დარბინიანის 

№5 

სტეპან 

არაქელიან 

599 10 18 35 

22 31 97 

30 ადგილიანი 

„არარატი“ კამოს ქ.10 მნაც 

ოგანესიან 

577 76 11 56 20 ადგილიანი 

„ევროსთარი“ აეროპორტის 

შესახვევი 

კარენ 

ნახატაკიან 

571 90 94 56 15 ადგილიანი 

„არტსეკ“ მაშტოცის№29 სანველ 

გაბრიელიან 

 20 ადგილიანი 

„გარნი“ აღმაშენებლის 

№ 38 

 599 18 90 48 12 ადგილიანი 

„ფარელი“ აღმაშენებლის 

№38/2 

იურა 

ხაჩატურიან 

599 18 08 84  

„ოვიკ“ მე-14 ს/ქ  ჰოვანეს 

პაპოიან 

599 51 12 54  

როლანდ თბილისის 

№12 

როლანდიკ 

ეზოიან 

599 53 72 69  

ხალხური რეწვა. 

კარაგულიან ჰაიკაზ მოქანდაკე 

მარტიროსიან გევორქ მოქანდაკე 

გრიგორიან ლევონ მოქანდაკე 

ხოდიკიან ელენე ხელსაქმე 

ხაჩატრიან სამველ მოქანდაკე 

 


