ადიგენის მუნიციპალიტეტი
აბასთუმნის სამონასტრო კომპლექსი
არალის ეკლესია
აფიეთის ეკლესია
ბოლაჯურის ეკლესია
ბუზმარეთის ეკლესია (ზიარეთი)
გორთუბნის ეკლესია
დიდი სმადის ეკლესია
ზაზალოს ეკლესია
ზანავის ეკლესია
ზარზმის მონასტერი
ზედუბნის ეკლესია
იჯარეთის ეკლესია
კეხოვანის ეკლესია
კიკიბოს ეკლესია
კურცხანის ეკლესია
ლელოვნის ეკლესია
მოხეშის ეკლესია
პატარა სმადის ეკლესია
უდეს კათოლიკური ეკლესია
უდეს ღვთისმშობლის ეკლესია
უდეს ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია
ქიქინეთის ეკლესია
შორაველის ეკლესია
შოყას ეკლესია
შოშხოთის (გორგული) ეკლესია
ჩაკიდულას ეკლესია
ჩორჩანის ეკლესია
წახანის ეკლესია
ჭეჭლის ეკლესია
ჭულეს გუმბათიანი ეკლესია
აფიეთის ციხე
ენთელის ციხე
ზაზალოს ციხე
ზანავის ციხე
ირმის რქის ციხე
კეხოვნის ციხე
ლეკნარის ციხე
მახვილოს ციხე
მელნისის ციხე
ოქროს ციხე
ოძრხეს ციხე
უდეს ციხე
ქიქინეთის ციხე (თამარის ციხე)
1

ხანდაკის ციხე
ვარხავნის მეჩეთი
კახარეთის მეჩეთი
ნაქურდევის მეჩეთი
წახანის მეჩეთი
არალის ქვის სვეტი
უტყისუბნის ჯვარი
აბასთუმნის სასახლე
აბასთუმნის ხიდი (თამარის ხიდი)
ბენარის ნამარხი ფაუნა (ზადენგორა)
გოდერძის ნამარხი ტყე (უტყისუბნის, ძინძეს)
თამარის წყარო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
აბულის ეკლესია
აბულმუგის ეკლესია
აგანას ეკლესია
აზავრეთის ეკლესია
ალასტანის ეკლესია
აფნიის ეკლესია
ბავრის ეკლესია
ბარალეთის ეკლესია
ბოჟანოს ეკლესია
ბუზავეთის ეკლესია
ბურნაშეთის ეკლესია
გოგაშენის მთავარანგელოზის ეკლესია
გოკიას ეკლესია
დადეშის ეკლესია
დანკალის ეკლესია
დიდი სამსრის ეკლესია
ვარევნის ეკლესია
ვაჩიანის ეკლესია
თოკის მონასტერი
იხტილის ეკლესია
კარწახის ეკელსია
კაჭიოს ეკლესია
კოტელიას წმ.კვირიკეს სახ. ეკლესია
კუმურდოს ეკლესია
მაჭატიას ეკლესია
მურჯახეთის ეკლესია
ორჯას ეკლესია
სირგვას ეკლესია
სულდის ეკლესია
ქილდის ეკლესია
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სამსრის მონასტერი
ჩუნჩხის ეკლესია
ხანდოს ეკლესია
ხორენიას ეკლესია
ხოსპიოს ეკლესია
ხულგუმოს ეკელსია
მირაშხანის გამოქვაბული
სამსრის ქვაბები
ახალქალაქის ციხე
თოკის კოშკი
ჩუნჩხის ციხე

ასპინძის მუნიციპალიტეტი
აგარის ეკლესია
ბეთლემის ეკლესია
ვანის ეკლესია
ვანის ქვაბების გამოქვაბული მონასტერი
ზედა თმოგვის ეკლესია
ოშორას ეკლესია
საროს ეკლესია
ტოშოლის ეკლესია
შალოშეთის ეკლესია
ჩიხორისის ეკლესია
ძველის ეკლესია
ჭობარეთის ეკლესია
ხიზაბავრის ეკელსია
ბერთაყანა (ბერთაყანის ქვაბები)
ვანის ქვაბები
ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი
ასპინძის ციხე
ვარნეთის ციხე
თმოგვის ციხე
იდუმალას კოშკი
კოხტას ციხე
ოშორას ციხე
რუსთავის კოშკი
საროს ციხეები
შორეთის ციხე
წითელი ციხე
ხერთვისის ციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტი
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აბათხევის ეკლესია
აგარის მონასტერი
აგარის სამონასტრო კომპლექსი
ანდრიაწმინდას ეკლესია
აწყურის ეკლესია
ახალციხის ეკლესია
ახალციხის სამნავიანი ბაზილიკა
ბიეთის ეკლესია
გაგეთის ეკლესია
გიორგიწმინდის ეკლესია
გურკელის მონასტერი
ელიაწმინდის ეკლესია
ვალეს სამნავიანი ბაზილიკა
ზიკილიას ეკლესია
თისელის მონასტერი
ივლიტას ეკლესია
ირქის ეკლესია
ნაოხრების ეკლესია
საფარის მონასტერი
საყუნეთის ეკლესია
ურაველის ტრიკონქი
ღრომის ეკლესია
შურდოს (ბოგა) ეკლესია
წნისის ეკლესია
წრიოხის მონასტერი
წყორძის ეკლესია
ჭაჭარაქის ეკლესია
ხეოთის ეკლესია
ხომის ეკლესია
ჯაყისმანის მონასტერი
ბაიების კომპლექსი
ზიკილიას გამოქვაბული
აწყურის ციხე
გურკელის ციხე
ენთელის ციხე
თისელის ციხე
რაბათის ციხე
სლესის, ანუ მოქცევის ციხე
წრიოხის ციხე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ბესიყდარის ეკლესია
გვერდოსუბნის ეკლესია
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გუჯარეთის მონასტერი
დაბის ეკლესია
დემოთის ეკლესია
დვირის კვირაცხოვლის ეკლესია
დვირის მთავარანგელზის ეკლესია
დვირის საკვირიკეს ეკლესია
თონეთის ეკლესია (ყუდევი)
კოშკიღელის ეკელსია
ლიკანის მონასტერი
მაჭარწყლის ეკლესია
მწვანე მონასტერი
ნეძვის მონასტერი
პანტრანის (ტაძარი)
სადგერის ეკლესია
ტაბაწყურის წითელი ეკლესია
ტაძრისის ეკლესია
ტიმოთესუბნის მამათა მონასტერტი
ფოთოლეთის ეკლესია
ქვაბისხევის ეკლესია
ღინტურის ეკლესია
ყვიბისის ეკლესია
'წითელი ჯვარი'' ეკლესია
ოქროს ქვაბების გამოქვაბულთა კომპლექსი
ალეწის ციხე
ახალდაბის ციხე
ბალანთის ციხე
გოგიას ციხე
გურის ციხე
დემოთის ციხე
დვირის ციხე
თოთხამის ციხე
პეტრეს ციხე
სალის ციხე
წაღვერის ციხე (უზნარიანის)
ბოზალთხევის სამაროვანი
ბორნიღელეს სამაროვანი
ვარდევანის სამაროვანი
თავკვეთილის ყორღანული სამარხი
კვირაცხოვლის სამაროვანი
კოდიანის სამაროვანი
მზეთამზის სამაროვანი
თონეთის ქვაჯვარი
ქვაჯვარი (ღინტური)
დარბაზი (ჭობისხევი)
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ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
არაქალის ეკლესია
ასფარის ეკლესია
განძანის ეკლესია
დიდი ხანჩალის ეკლესია
ეშტიის ეკლესია
ვლადიმიროვკის ეკლესია
თორიას ეკლესია
ორლოვკის ეკლესია
ორჯას ეკლესია
სათხეს ეკლესია
საღამოს ეკლესია
ფარავნის ეკლესია (ფარვანა)
ფოკის ეკლესია
ყაურმის ეკლესია
ყულალისის ეკლესია
ჯიგრაშენის ეკლესია
განძანის ციხე
თორიას ციხე
ფოკის ციხე
შაორის ციხე
ფარავნის ქვაჯვარი
ყაურმის ხიდი
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