
ფ. N 1449 -  თემატური საძიებელი 

 

 

თემატური საძიებელი ანბანის მიხედვით  

 

საქმის 

ნომერი 

ა 

 

 

1647 წ. აბანოს პირდაპირ, წისქვილის 

წყალობის წიგნი, როსტომ მეფის მიერ 

გიორგი გორგიჯანაშვილისადმი    

№1762 

 

[1701-1799] სამართლის წიგნი, თბილისის 

ციხის აბანოზე წამოჭრილი დავის შესახებ   

№1904 

1792 წ. განაჩენი, მოურავ მერაბისა და 

სახლთუხუცეს ნოდარის დავაზე  (მიწის, წმ. 

ბარბარეს ეკლესიის შემოსავლის, აბანოს, 

გრემის მთისა და სხვა) 

№343 

1799 წ. ოქმი, გიორგი XII-ისა, ნაზირ 

იოსებისადმი, ლეკებისაგან აბანოების 

დაცვის შესახებ 

№879 

 

[1125 წ. ] ანდერძი დავით აღმაშენებლისა №546 

 

1712 წ. ანდერძი მეფე არჩილისა დაწერილი 

პეტრე პირველის სახელზე. თარგმნილი 1835 

წ. პლატინ იოსელიანის მიერ 

 

№2098 

1755 წ. ანდერძი, ამირაღაანთ შიოშისი 

 

№956 



1784 წ. ანდერძი ალხაზაანთ მოსესას 

მეუღლე ნათელასი. სომხურიდან ნათარგმნი 

№1132 

 

1785 წ. ანდერძის წიგნი, ზაქარია გიორგის 

ძისა 

№163 

 

1805 წ. სოფელ ხოვლესა და აბანოში ყმა-

მამულის მიცემის წიგნი, ანდერძის წესით, 

ფარემუზას მიერ თავისი შვილი 

ავთანდილისადმი 

 

№1220 

1807 წ. დუქნის გირავნობის წიგნი, სოლომონ 

ნაზარბეგოვის მიერ ხარატი გოგიას შვილი 

ხოსროსადმი 

№514 

 

1813 წ. ანდერძი სიმონ მაღალოვისა №111 

 

ბ  

[1601-1700] პირობის წიგნი, ამირხან 

ქაფანაკაშვილისა თბილისის ეპისკოპოს 

სვიმონისადმი, ქირით აღებული ქულბაქის 

(ბაზარი) შემოსავლიდან თანხის გადახდის 

შესახებ 

№1822 

 

1637 წ. ქულბაქის შეწირულების წიგნი, 

ზურაბ ბარათაშვილის მიერ თბილისის 

სიონის ღმრთისმშობელისადმი 

 

№2650 

[1650-1700] ქულბაქის წყალობის წიგნი, 

იოსებ თბილელის მიერ ბერუა 

ბედუსშვილისადმი 

 

№1815 



1766 წ. ჩილინგდარხანაში ხარასხანის თავზე  

დუქნის ნასყიდობის წიგნი, ბაბუანთ 

ნაზარასშვილი დანიელას მიერ ბაბუანთ 

ბერუასშვილ ანტონისადმი 

 

№307 

1799 წ. ქალაქის ბაზრის ბაზაზბაშობის 

წყალობის წიგნი, გიორგი XII-ის მიერ 

იფრემაანთ როსტომას შვილ ხატიასადმი 

 

№977 

1732 წ. „სეიდაბათის ბაღის„ ნასყიდობის 

წიგნი, აღზამანთ გასპარას შვილ 

მარტიროზას მიერ ჯაფარას შვილი 

მაჰმადშეფინასადმი 

 

№477 

1755 წ. გარიგების წიგნი, სეიდაბათის 

კრწანისის ბაღების მეპატრონეებისა 

№478 

 

1780 წ. სოფელ კრწანისში მდებარე ბაღის 

შეწირულების წიგნი, მეფე ერეკლეს მიერ 

მცხეთის სვეტიცხოვლისადმი 

 

№2084 

1785 წ. კრწანისის ბოლოს მდებარე ბაღის 

ნასყიდობის წიგნი, ჭონბაღდასარაანთ 

სტეფანასშვილ ბეჟანას მიერ დავით 

კვეზერელისადმი 

 

№2087 

1790 წ. განწესება („განჩინებითი წერილი“) 

კ/ზ ანტონის მიერ მცხეთის 

სვეტიცხოვლისთვის კრწანისისა და 

ორთაჭალის ბაღების სითარხნის გაუქმების 

შესახებ 

№2335 

 



1800 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა ორთაჭალის 

და კრწანისის ბაღის მოურავისადმი, აღა 

ფითუაშვილის ბაღის გათარხნების შესახებ 

№1456 

 

დ  

1703 წ. დუქნის გირავნობის წიგნი, ქათოანთ 

ავთანდილის მიერ ჯანჯუღაზანთ 

ზალინასადმი 

№2233 

 

1716 წ. ავლაბარში მდებარე დუქნის 

ადგილის ნასყიდობის წიგნი, მელქუას მიერ 

სოღროანთ მამაჯანაშვილ ფასუასადმი 

№2232 

 

1720 წ. დუქნის ნასყიდობის წიგნი, 

ხუდინაანთ ფარსადანასშვილი ოჰანეზას 

მიერ სოღროანთ მამაჯანაშვილ ფასოასადმი 

№2231 

 

1752 წ. სახლ-კარისა და ნახევარი დუქნის 

წყალობის წიგნი, კ/ზ ანტონის მიერ სტეფანე 

და ფარსადან ჯალაბაძეებისადმი 

 

№2374 

1766 წ.  ჩილინგდარხანაში ხარასხანის 

თავზე, დუქნის ნასყიდობის წიგნი, ბაბუანთ 

ნაზარასშვილი დანიელას მიერ ბაბუანთ 

ბერუასშვილ ანტონისადმი 

 

№307 

1767 წ. მეიდნის უბანში დუქნის ნასყიდობის 

წიგნი, ყამაზაანთ მარტირუზაშვილი 

შაქაროს მიერ ძმას, მურადასადმი 

 

№623 

1777 წ. განაჩენი, ოჰქანეზას მეუღლე 

ნათლასი და მისი ძმის შაქროას შორის 

სადაო დუქნის მიკუთნების შესახებ 

 

№2235 



1781 წ. თამასუქი, მეიდნის დუქნის 

გირავნობით, აუშტრიანი იაკობის მიერ 

მაღაქილასადმი 

 

№1128 

 

1782 წ. ხარახზანის თავზე, დუქნის 

ნასყიდობის წიგნი, ჭაბუანთ ანტონას შვილი 

ივანეს მიერ მამნიაშვილ დემეტრესადმი 

 

№317 

1782 წ. „მეიდანზედ, ციხის ადგილში“ 

მდებარე დუქნის წყალობის წიგნი, მეფე 

ერეკლეს მიერ იაკობ აუშტრიშვილისადმი. 

/საზღვრები: ბურნიოთის ქარხნის კედელი 

და სინის მთის შეწირული დუქანი/   

 

№1126 

1797 წ. თათრის მოედანზე დუქნების 

წყალობის წიგნი, ერეკლე მეფის მიერ ექიმ 

არუთინასადმი 

 

№1340 

1798 წ. დუქნების წყალობის წიგნი, გიორგი 

XII-ის მიერ ექიმ ანტონას შილ იოსებისადმი 

№1337 

 

1799 წ. თათრის მოედანთან ოთხი დუქნის 

წყალობის წიგნი, ბატონიშვილი დავითის 

მიერ არტილერიის კაპიტან იოსებ 

იაკოვლევისადმი    

 

№898 

1799 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა აღა 

ფითუაშვილის სახლებსა დუქნებში გარეშე 

პირების ჩაყენების აკრძალვის შესახებ 

№1456/ბ 

 



1801 წ. დუქნის ადგილის შეწირულების 

წიგნი, ბატონიშვილ დავითის მიერ ქაშვეთის 

წმ. გიორგის ეკლესიისადმი 

№2399 

 

ე  

1784წ. მოხსენება, იმერეთის მეფე დავითისა 

პოტიომკინისადმი, ექიმ „ნიკოლა 

ფეოდოროვიჩ ვიტემბურგის“იმერეთში 

დაბრუნების შესახებ 

 

№2901 

1784 წ. წერილი, იმერეთის მეფის დავითისა 

პოტიომკინისადმი, რუსეთიდან 

გამოგზავნილი მკურნალის, ნიკოლა 

ფეოდირის ძის, კვლავ იმერეთში დატოვების 

შესახებ 

№2283 

 

1797 წ. თათრის მოედანზე დუქნების 

წყალობის წიგნი, ერეკლე მეფის მიერ ექიმ 

არუთინასადმი, რომელმაც ევროპაში 

შეისწავლა „მკურნალობის ხელოვნება“ და 

სამეფო სახლს ერთგულად ემსახურებოდა 

№1340 

 

1798 წ. დუქნების წყალობის წიგნი, გიორგი 

XII-ის მიერ ექიმ ანტონას შილ იოსებისადმი 

№1337 

 

1809 წ. სოფელ ღვევის (მთითა, ბარითა, 

წყლითა, წისქვილითა ...)  წყალობის წიგნი, 

გენერალ მაიორ იოანე ორბელიანის მიერ 

ექიმბაშ არუთინ ექიმოვისადმი 

№1341 

 

ზ  

1781 წ. არზა, ბერძენი იოანესი, ზარაფხანაში 

ერთი ოთახის გამოყოფის შესახებ. მეფე 

ერეკლეს ოქმით, მისთვის ოთახის მიცემაზე  

№510 

 



1794 წ. ქალაქის ზარაფხანიდან ვალად 

თეთრის აღების წიგნი, ბეზირგნიანთ ოსეფას 

ჯალაბი ანას მიერ ბეგთაბეგის შვილ მდივან 

იოანესადმი 

 

№887 

1799 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა უსეინ და 

მარდან ჰაჯი ოღლებისადმი, ზარაფხანის 

ზედამხედველის თანამდებობის 

განახლების შესახებ 

 

№1134 

1799 წ. ქალაქის ზარაფხანიდან თეთრის 

აღების წიგნი მილთონის ქარვასლის 

გირავნობით, ბეზირგნიანთ ოსეფას ჯალაბი 

ანას მიერ მდივან ნიკოლოზისადმი 

№882 

 

1800 წ. ყმა-მამულის და ზარაფხანაში 

მოჭრილი ყურსიდან წილის წყალობის 

წიგნი, იმერეთის მეფის სოლომონის მიერ 

აზნაურ, ნიკოლოზ ქორქაშვილისადმი 

№130 

 

მ  

1793 წ. საამხანაგო წიგნი, უსტა იესეშვილი 

ნაზარას მიერ მდივან ავეტიქასა და მდივან 

იოსებისადმი, ვაჭრობაში (ლაპარაკია 

სპილენძის, ოქროს, ვერცხლისა და 

აბრეშუმის ყიდვა-გაყიდვაზე) მოგებული 

თანხის შესახებ 

 

№1292 

1799 წ. ბრძანება გიორგი XII-ისა ქომურჩიბაშ 

ფარსადან არღუთაშვილისა და ქევხა 

არუთინასადმი, ჯარისათვის სპილენძის 

მადნის ამუშავებისა და ნახშირის 

მიწოდების შესახებ 

№1110 

 



1800 წ. ბრძანება, გიორგი XII-ისა, მინბაშ 

სოლომონ არღუთაშვილისადმი, სპილენძის 

მადანზე მეთვალყურეობის შესახებ   

 

№849 

1800 წ. ოქმი, გიორგი XII-ისა, ეშიკაღაბაშ 

გარსევანისადმი, სპილენძის მადანში 

სამუშაოდ ვერცხლის მადნიდან 

მენახშირეების გადაყვანის შესახებ 

 

№1111 

1802 წ. არზა, დანდოა შადინაშვილისა 

იმპერატორ ალექსანდრე პავლეს ძისადმი, 

სპილენძით დატვირთული ურმების, ნუხის 

გზაზე გაძარცვის შესახებ 

№1363 

 

ნ  

1579 წ. ყმა-მამულის, სოფლების, 

მონასტრებისა და ნასოფლარების 

(წირდალი, ხატის წობენა, ნოჯა, 

დანოჯიკეთი, პიტლოანი, ევჟეტი, ავჭალა, 

კუტალა, ლილო, გუერდი, ნაკურცხალა) 

შეწირულების წიგნი, კახთა მეფე 

ალექსანდრე II-ის მიერ მცხეთის 

სვეტიცხოველისადმი 

№1505 

 

ს  

1798 წ. დავით გარეჯის მონასტრის გუჯარი, 

გიორგი ბატონიშვილის მიერ კაწარის 

მონასტრის მის განკარგულებაში გადასვლის 

და პატარძეულიდან მარტყოფამდე 

სამღებროს შეწირულების შესახებ 

№1114 

 



1798 წ. ყვარელის სამღებროს შეწირულების 

წიგნი, მარიამ დედოფლის მიერ კარის 

ღმრთისმშობელისადმი 

 

№2465 

1798 წ. პატარძეულიდან მარტყოფამდე, 

სოფლებისა და სამღებროს შეწირულების 

წიგნი, გიორგი XII-ის მიერ იოანე 

ნათლისმცემლის მონასტრისადმი 

№1448 

 

1800 წ. სოფელ მაშნაანში მდებარე სამღებროს 

შეწირულების წიგნი, დედოფალ მარიამის 

მიერ ნათლისმცემლის მონასტრისადმი. 

ამტკიცებს მეფე  გიორგი XII 

№1115 

 

1801 წ. ბრძანება დედოფალ მარიამისა 

კახეთის სამღებროს იჯარადარებისადმი, 

თელავის კარის ეკლესიისათვის ყვარელის 

სამღებროს იჯარის შეწირულების შესახებ 

№2468 

 

ტ  

1783 წ. პავლე პოტიომკინის წერილები მეფე 

ერეკლესადმი, რუსეთ-საქართველოს შორის 

მფარველობითი ტრაქტატის გაფორმებისა 

და მეზობელ სახელმწიფოებთან 

ურთიერთობის საკითხებზე 

№2091 

 

1788 წ. წერილი მეფე ერეკლესი თომა 

მეღვინეთხუციშვილისადმი, ლეკებისაგან 

ტყვეების დახსნის შესახებ 

№877 

 

ც  

1433 წ. არმაზის ციხის, ყმა-მამულის და 

ბაჟის წყალობის წიგნი, ალექსანდრე I-ის 

მიერ კ/ზ თოდორესადმი 

№1516 

 



1434 წ. არმაზის ციხისა და მონასტრის 

შეწირულების წიგნი, ალექსანდრე I-ის მიერ 

მცხეთის სვეტიცხოველისადმი 

№1517 

 

1442 წ. არმაზის ციხის ყმა-მამულისა და 

ბაჟის  წყალობის წიგნი, ვახტანგ IV-ის მიერ 

კ/ზ შიოსადმი 

 

№1522 

1654 წ. მცხეთის სვეტიცხოველისა და 

საგარეჯოელთა სადაო მთისა და მიწის 

საზღვრების დადგენის წიგნი  (საზღვრები: 

მოდამნახის ციხე, გიგოას წყარო ...). დამწერი 

ჭერემის ეპიკოპოსი ეპიფანე 

 

№2658 

1654 წ. სამართლის წიგნი, კ/ზ 

ქრისტეფორესი, ჭავჭავაძეებსა და ვაჩნაძეებს 

შორის საგარეჯოს მთის განაწილების 

შესახებ. დაფიცება მოხდა მოდამნახის 

ციხეზე 

№2213 

 

[1658-1675] მამულის (წყნეთი, ვეძსი, ატენი 

ნიჩბისი .... დოესის ციხე...)შაჰნავაზის მიერ 

ციცი ციციშვილისადმი 

 

№328 

1673 წ. ცუცხვათის ციხისა და ციხისთაობის 

წყალობის წიგნი, ბაგრატ IV-ის მიერ ციხის 

თავის შვილ ვახტანგისადმი 

№59 

 

[1701-1799] სამართლის წიგნი, თბილისის 

ციხის აბანოზე წამოჭრილი დავის შესახებ 

№1904  

 

1746 წ. სოფელ ზეულასტანისა და ქვაბულის 

ციხის ნასყიდობის წიგნი, სვიმონ 

გორჯასპის ძე კორკოტაშვილის მიერ 

სარდალ ქაიხოსრო ყაფლანიშვილისადმი 

№1002 

 

 



1748-1795 წ.წ. წერილი, მეფეერეკლესი გოგია 

მირზაშვილისადმი, გორიდ ციხეში ჯარის 

ჩაყენებისა და კარგად შნახვის შესახებ 

№289 

 

1756 წ. ყვარლის ციხეში შემოჭრილი ლეკის 

ჯარის გარღვევის გამო, მამულის წყალობის 

წიგნი, კარის ღმრთისმშობლის ეკლესიის 

წინამძღვრის ამბაკოს მიერ ბერი 

სეფაშვილისადმი 

№2470 

 

1762 წ. ყმა-მამულისა და ჩხერის ციხის 

ნასყიდობის წიგნი, იმერეთის მეფის, 

სოლომონ I-ის მიერ ნიკოლოზ აბაშიძისადმი 

№434 

 

1781 წ. სანუქფოდ (ყვარლის ციხის 

დაცვისთვის), ყმა-მამულის წყალობიუს 

წიგნი, ერეკლე მეფის მიერ ვახტანგ 

ბარათაშვილისადმი 

 

№432 

1784 წ. ბრძანება მეფე ერეკლესი ქიზიყის 

მოურავისადმი, ულუფის გადახდის წესის 

დადგენის შესახებ (განისაზღვრა, ქვეყნის 

გილისთვის სინდეთიდან ჩამოსული და 

ყვარლის ციხეში დაუთალაბად 

შესულებისთვისაც ....) 

№1464 

 

1784 წ. ყარსის მალაზის ციხის უფროსის 

ალიბეგის მიერ მეფე ერეკლესთვის 

გამოგზავნილიერთულების წერილის პირი, 

რომელსაც ერეკლე პოტიომკინს უგზავნის 

№2963 №2939 

№2975 №2976 

 

1785 წ. კახეთის მდივნობის წყალობის 

განახლების წიგნი, მეფე ერეკლეს მიერ 

დავით ქობულოვისადმი (ყვარლის ციხის 

დასაცავად ბრძოლაში თავის გამოჩენის 

სანუქფოდ)  

№283 

 

1786 წ. წერილი იმერეთის მეფის დავითისა 

[პოტიომკინისადმი], რუსეთში მიმავალი 

№2929 



ელჩების მოზდოკშ შეჩერების მიზეზების 

შეტყობინების შესახებ. ( მოხსენებულია 

საიმერეთოს ციხენი და რაჭის ციხეები)   

 

1788 წ. მილოცვის წერილი, სულხან 

თუმანოვისა (პოტიომკინისადმი) , რუსის 

ჯარის მიერ აჩაკოვის ციხის აღების გამო 

 

№2818 

 

1791 წ. არზა, მდივან იოსებისა, გორში 

მდებარე სასახლის ადგილის დავაზე (გორის 

ციხის კარის გზაზე).  მეფე ერეკლეს ოქმით 

 

№959 

1795 წ. ბრძანება, მეფე ერეკლესი მინბაშ, 

დიმიტრი დიასამიძისადმი, გორის ციხის 

მოვლა პატრონობაზე 

№281, №273, 

№274 

 

1798 წ. მოხსენება, იოანე ჭავჭავაძისა დავით 

გარეჯის ნათლისმცემლის მონასტრის 

არქიმანდრიტ ევთვიმისადმი, ლომისციხეს 

მდებარე მამულების საზღვრების 

დასადგენად დაფიცებაზე სოფლის 

მოხელეთა უარის შესახებ 

 

№2459 

1802 წ. ხელუხლებლობის, სახასოდ 

გამოცხადების,  წყალობის წიგნი, სოლომონ 

II-ის მიერ სვირელებისადმი, ლეჩხუმის, 

ორბულის ციხის აღებაში სიმამაცის 

გამოჩენისათვის 

№1412 

 

1806 წ. პირობის წიგნი, ქელემ აჰმადბეგ 

შარვაშიძის მიერ დედოფალ ნინოსადმი, 

შერიგების შემდეგ ერთგული 

დამოკიდებულების შესახებ. წიგნი 

დაწერილია ანაკლიის ციხეში 

№1345 

 



1818-1829 წ.წ. ქრონოლოგიური ცნობები 

რუსეთის მხედრობის მიერ წარმოებული 

ბრძოლებისა  (ნახსენებია: ბრაილოვის ციხე, 

ანაფსის ციხე, ყარსის ციხე, გორის ციხე, 

ფოტის ციხე, ხერთვისის ციხე, ახალციხე, 

ბაიაზეთის ციხე, შავშეთის მთა....)    

 

№2099 

უთარიღო. მოწმობა პოდპოლკოვნიკ მირზა 

აბრამ ეკანოლოფოვისადმი, მის მიერ 

დაკავებული თანამდებობების შესახებ  

(ნახსენებია- ქოროღლისა და 

ელისაბედოპოლის ციხეები) 

№550 

 

წ  

1442 წ. ყმა-მამულის (წყლითა, წისქვილითა, 

ვენახითა ...) შეწირულების წიგნი, ვახტანგ 

IVის მიერ კათალიკოს შიოსადმი 

 

№1522 

1467 წ. წისქვილის შეწირულების წიგნი, 

ქართლის კათალიკოს აბრამ აბალაკის მიერ 

მცხეთის სვეტიცხოვლისადმი 

 

№1487 

1479 წ. კრწანისში მამულის (მიწა, წისქვილი 

...) შეწირულების წიგნი, მეფე ალექსანდრეს 

I-ის მიერ თბილისის მეტეხის 

ეკლესიისადმი 

№557 

 

XII_XIV ს.ს. ყმა-მამულის (ჯირღილაულის 

მამულის ...წისქვილითა...) შეწირულიბის 

წიგნი, ერისთავთ ერისთავი იესეს 

ქვენიფლევენის ძის და თანამეცხედრე 

როდამის მიერ კაბენის 

ღვთისმშობლისადმი.  

№411 

 

 

 



1647 წ. წისქვილის წყალობის წიგნი, როსტომ 

მეფის მიერ გიორგი 

გორგიჯანაშვილისადმი.   1449/ 

 

№1762 

1700-1750 წ.წ. ძევრს მდებარე პარტახის და 

საწისქვილოს წყალობის წიგნი, ცაგერის 

მიტროპოლიტ გაბრიელის მიერ 

მთავარეპისკოპოს ნიკოლოზისადმი 

 

№83 

1707 წ. კისისხევში ყმა-მამულის (მთითა, 

ბარითა, წყლითა, წისქვილითა...) წყალობის 

წიგნი, იმამყულიხანის მიერ დემეტრე 

მდივნიშვილისადმი 

№1255 

 

1713 წ. საწისქვილოს ნასყიდობის წიგნი, 

პაპუა საყვარელიძის მიერ სახლთხუცეს 

ავთანდილისადმი 

 

№998 

1739 წ. წისქვილის ნასყიდობის წიგნი, 

დავით თარხნიშვილის მიერ ელენე 

თარხნიშვილისადმი 

№185 

 

1742 წ. წისქვილის შეწირულების წიგნი, 

მეფე ერეკლეს მიერ დოდორეთის 

მონასტრისადმი 

№2159 

 

1742-1744 წ. წ. ნახევარი წისქვილისა და 

საწისქვილოს ნასყიდობის წიგნი, 

ამირინდოს მიერ კ/ზ ნიკოლოზისადმი 

№1194 

 

1774 წ. ბრძანება, გიორგი ბატონიშვილისა, 

სარვანის აღსაყალ იბრეიმ ხალილ აღასადმი, 

ყარაიაზში გადასვლის გამო მისი წისქვილის 

ქეჩიკჩიბაშ იოვანე აბაშიძისთვის წყალობის 

შესახებ. თარგმანია სპაესულიდან 

№3024 

 

 

 



1794 წ. ბრძანება მეფე ერეკლესი, საგარეჯოს 

მცხოვრები წმ. დოდოს მონასტრის 

ყმათადმი, წმ. დოდოს მამულის, ყმის, 

ზვარისა  და წისქვილის, მონასტრის  

საკუთრებაში გადასვლაზე  

№2120 

 

1796 წ. ბრძანება, მეფე ერეკლესი ისაი აღა 

თაყუაშვილისადმი, ქალაქში თოფის წამლის 

ქარხნის ასაშენებლად სოლოლაკის წყალზე, 

წისქვილთან „დოხტურის ქარხნის“ 

ასაშენებლად მიწის წყალობის შესახებ 

№1036 

 

1809 წ. სოფელ ღვევის (მთითა, ბარითა, 

წყლითა, წისქვილითა ...)  წყალობის წიგნი, 

გენერალ მაიორ იოანე ორბელიანის მიერ 

ექიმბაშ არუთინ ექიმოვისადმი 

 

№1341 

1811 წ. საწისქვილოს ნასყიდობის წიგნი, 

ნინია ხარატიშვილის მიერ იაკობ 

თვალიაშვილისადმი 

 

№721 

ქ  

1794 წ. ქარვასლის გირავნობის წიგნი, 

ბეზირგნიანთ ოსეფას ჯალაბი ანას მიერ 

ბეგთაბეგის შვილ მდივან იოანესადმი 

 

№887 

1799 წ. მილთონის ქარვასლის გირავნობის 

წიგნი, ბეზირგნიანთ ოსეფას ჯალაბი ანას 

მიერ მდივან ნიკოლოზისადმი 

№882 

 

1692 წ. ამილახვრების გაყრის წიგნი  

(მამულთან ერთად ქარხანაც ფიგურირებს)   

№778 

 

1782 წ. „მეიდანზედ, ციხის ადგილში“ 

მდებარე დუქნის წყალობის წიგნი, მეფე 

 



ერეკლეს მიერ იაკობ აუშტრიშვილისადმი. 

/საზღვრები: ბურნიოთის ქარხნის კედელი 

და სინის მთის შეწირული დუქანი/   

№1126 

 

1789 წ. ბრძანება, ბატონიშვილ გიორგისა 

ისპაშვილი თომასადმი, ნაზირობის წესის 

სრულად შესრულების შესახებ (სახაბაზოს, 

სამბარდნოს და სამზარეულოს, საყაბასოს 

ქარხნებზე თვალყურის დევნებისა და 

ანგარიშების ჩაბარებაზე)   

№986 

 

1796 წ. ბრძანება, მეფე ერეკლესი ისაი აღა 

თაყუაშვილისადმი, ქალაქში თოფის წამლის 

ქარხნის ასაშენებლად სოლოლაკის წყალზე, 

წისქვილთან „დოხტურის ქარხნის “ 

ასაშენებლად მიწის წყალობის შესახებ 

№1036 

 

1798 წ. ავლაბარში, ზეთის სახდელის 

წყალობის წიგნი, დედოფალ დარეჯანის 

მიერ მილახვარ იოსებ ყორღანოვისადმი 

№847 

 

 


