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პერსონალური ინფორმაცია 
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სახელი, გვარი:   თამაზ გოგოლაძე
დაბადების თარიღი:  14 ივლისი
1957წ.                 
მოქალაქეობა: საქართველოს, 
რუსეთის 
ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული 
მისამართი: თბილისი, ს. ცინცაძის
32 ბ.3 
ტელეფონი: 597906761 
ელ.ფოსტა: 
tamazgogoladze@rambler.ru 
 

                          |                                                           
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: 
სამუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსუტეტი, არქიტექტურის, 



ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი 
დაწესებულების მისამართი: 
კოსტავას ქ. 77 
თანამდებობა:ასოცირებული 
პროფესორი 

 
 
 
განათლება:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– 
უმაღლესი,  საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 
არქიტექტურის ფაკულტეტი 1976-
1981 
ასპირანტურა 1991-1993 
 
 
 

 
 
 
 
სამუშაო გამოცდილება 
 
1981  -1985 „ 
სახკვებმრეწვსახპროექტი“ 
აექიტექტორი 
1985-1991 საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 
არქიტექტურის ფაკულტეტი. 
ლაბორანტი, პედაგოგიური 
მოღვაწეობა საათობრივი 
ანაზღაურებით. 
1991-1993 არქიტექტურის 
ფაკულტეტის, ყოფილი 98 
კათედრის ასპირანტი 
1993-2006 წლამდე ვმუშაობდი 
კერძო დაკვეთებზე და მთავარ 
არქიტექტორად მოსკოვის 
სხვადასხვა საპროექტო 
ორგანიზაციებში. 
2007-2011 ვმუშაობდი კიევში. 



2000-2003 მოსკოვი, კორპორაცია 
„ИКОМНЕДВИЖЕМОСТЬ” 
არქიტექტურული განყოფილების 
უფროსი. მთავარი არქიტექტორი. 
2003-2007 სამშენებლო კომპანია 
„ВРЕМЯ“ მთავარი არქიტექტორი. 
2007-2008  ინგლისელი 
არქიტექტორის, ჯონ სიფერტის 
კიევის ფილიალი „KIEV SEIFERT“ 
პროექტის მთავარი არქიტექტორი
2008-2009 კიევი, საპროექტო 
ინსტიტუტი„КИЕВБУДПРОЕКТ“ 
ინსტიტუტუს მთავარი 
არქიტექტორი. 
2009 წელს კიევში დავაფუძნე 
არქიტექტურული ბიურო „RED 
HOUSE“ 
2010- 2015 საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტი.  
საათობრივ ანაზღაურებაზე. 
2015-2017 უფროსი მასწავლებელი. 
20017 წლიდან ასოცირებული 
პროფესორი. 
 
 

 
 
 
 
 
მეცნიერული მიღწევები 

 
 
 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 
1988 წლიდან სსრკ არქიტექტორთა კავშირის წევრი, 1993 წლიდან საერთაშორისო მხატვართა 
კავშირის წევრი, 2000 წლიდან მოსკოვისა და რუსეთის არქიტექტორთა კავშირის წევრი. 

 
პროექტები: 



ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ზუგდიდში 1983წ. 

საკონდიტრო ფაბრიკა ბათუმში 1984წ. 

„მასწავლებელთა სახლი ზუგდიდში 1987წ. 

წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის კონკურსი 1990წ. 

 

მოსკოვის, დასავლეთისმიმართულების (ახალი რიგა) ელიტური სფლების განაშენიანების 
გეგმა და ადმინისტრაციული ცენტრი: „შერვუდი“, „ველედნიკოვო“, ბორკი“ 2000-2003 

 

საცხოვრებელი სახლები ქალაქგარეთ  

მოსკოვი 2002 (შერვუდი, ველდნიკოვო, ბორკი) 

 

სახლი პირამიდა 

მოსკოვი 2004.  

კოპნკურსი -  „ქალაქ გარეთ მშენებლობის ანბანი“ 

ჟურნალ „ Современный дом“-ის პრემია  

 

სასტუმრო „ასტ-გოფ“ -ის  რეკონსტრუქცია 

მოსკოვი, ფილევსკი პარკის რაიონი 2006 

 

ავტომობილების სავაჭრო - სერვის ცენტრი-„ავტომირ“.  რეკონსტრუქცია  

მოსკოვი, ირკუტსკაიას ქ. 2006 

 

სპორტულ- გამაჯანსაღებელი კომპლექხი 

რამენსკოე, მოსკოვის ოლქი 2006 

 



მრავალფუნქციური ადმინისტრაციული და  საცხოვრებელი კომპლექსი 

ქ. ვიშნევას ცენტრალური ნაწილი (უკრანიკა) 2008 

 

ბიზნეს   პარკი 

ქალაქი ვინიცა (უკრაინა) 2008 

 

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი  

ქ. ბერდიჩევი  (უკრაინა) 2007  

 

საცხოვრებელი სახლი ქალაქგარეთ 

იალტა 2008  

 

ველნესის კომპლექსი 

დელფინარიუმის რეკონსტრუქცია 

სასტუმროების კომპლექსი „იალტა ინტურისტები“ 2009 

 

მცირე სასტუმრო 

კარპატები  (უკრაინა) 2008 

 

„ლუკოილ უკრაინა“-ს სათაო  ოფისის ინტერიერის დიზაინ პროექტი 

2008 

 

საოფისე ცენტრი „პარუსი“  ოფისის ინტერიერის დიზაინ პროექტი 

კიევი 2008 

 



საცხოვრებელი სახლის  ინტერიერი 

თბილისი   2011 

მერიის მიერ გამოცხადებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის კონკურსი 2011წ. 
თბილისი 

საცხოვრებელი სახლი ვარაზის ხევის და მელიქიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე- კონკურსი- 
თბილისი 2016წ. 

  

საცხოვრებელი სახლი ქალაქგარეთ 

 უკრაინა 2017-„ კონჩე ზასპა“ 

 

 

 

 
 
 
ენების ცოდნა 

 
რუსული, ინგლისური 
 
 
 

 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 

 
 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსუტეტი, არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი      1985-1993 
 
 



2010- 2015 საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტი.  
საათობრივ ანაზღაურებაზე. 
2015-2017 უფროსი მასწავლებელი. 
20017 წლიდან ასოცირებული 
პროფესორი. 
 
 
 
 

 
 
ინტერესების სფერო 

 
 
 
 
ფერწერა 
 
 
გამოფენები: 
1991-1992 წ. თბილისი, 
ცენტრალური სამხატვრო გალერეა 
(პერსონალური) 
1991 ატლანტა, ტექნიკური 
უნივერსიტეტი (პერსონალური) 
1993-1995 მოსკოვი, საქართველოს 
კულტურის ცენტრი„მზიური“ 
(პერსონალური)  საქართველოს 
საელჩო (პერსონალური) 
1995 მიუნჰენი,  გალერეა “HERTA” 
(პერსონალური) 
2005 მოსკოვი, მხატვართა 
ცენტრალური სახლი  (ЦДХ) 
(პერსონალური) 
2011 მაიამი, „აურუმ გალერეა“ 
(პერსონალური) 
2010 მაიამი „ Art Basel 
Miami“(ჯგუფური) 
2011 ივლისი -თბილისი - TBC 
გალერეა (პერსონალური) 



2013 მოსკოვი, თანამედროვე
ხელოვნების ცენტრი 
(პერსონალური) 
2014 მოსკოვი, ‘’УРАЛСИБ’’ ბანკის 
სათაო ოფისი (პერსონალური) 
 
 

 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
1990წ პატრიარქის მიერ ჯილდო წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის კონკურსში 
მონაწილეობისათვის 
მოსკოვი 2004.  
კოპნკურსი -  „ქალაქ გარეთ 
მშენებლობის ანბანი“ 
ჟურნალ „ Современный дом“-ის 
პრემია  
საინჟინრო კომპიუტერული 
პროგრამების სერტიფიკატი: 
ALLplan. AutoCAD-მოსკოვი 
ჯილდო- მოსკოვი МГУ 
კულტურული ცენტრი, 
საქართველოს საელჩო, 
კულტურის სფეროში 
მოღვაწეობისთვის 2003წ. 
 
 
 

 
 
ჰობი 
სპორტის  თითქმის ყველა სახეობა, ფეხბურთი და ჩოგბურთი განსაკუთრებით.    
ფერწერა 
კულინარია––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


