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პერსონალური ინფორმაცია 
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სახელი, გვარი: გელა კობიაშვილი
დაბადების თარიღი:   01.05.1955       
მოქალაქეობა:საქართველო 
ოჯახური 
მდგომარეობა:დაოჯახებული 
მისამართი:ბერი გაბრიელ 
სალოსის გამზირი N149 ბინა 20 
ტელეფონი:577295053 
ელ.ფოსტა:giorgi.kobi@gmail.com 
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პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
დაწესებულების მისამართი:კოსტავას 77
თანამდებობა:პედაგოგი 
 
 
 
განათლება 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის
ფაკულტეტი 

 

  
  
  
 
 
 
 
სამუშაო გამოცდილება 
 
 
1981-1995 საქართველოს  პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტის
საპროექტო ბიურო არქიტექტორი 
1998-2000  კომპანია „არდი“ არქიტექტორი 
2000-2005 „პროექტსერვისი“ არქიტექტორი 
2005-2010 კომპანია „იბერია“ არქიტექტორი 
2011 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის არქიტექტურის 
ფაკულტეტის პედაგოგი 
 
 
 
მეცნიერული მიღწევები 

 
 
 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 

რეალიზებული პროექტები: 
პურის საცხობი ქალაქ თბილისში ჩარგლის ქუჩაზე (რეალიზებული)                              
პურის საცხობი ქალაქ თბილისში ვაზისუბნის რაიონში (რეალიზებული)        
პურის საცხობი ქალაქ თბილისში თემქის რაიონი (რეალიზებული)        
ბანკის შენობა ქალაქ თბილისში ყოფილი კალინინის ქუჩაზე 
(რეალიზებული)        
მაღაზია სოფელ მარტყოფში (რეალიზებული)        
საკანცელარიო მაღაზია ქალაქ თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე 
(რეალიზებული)        



ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი სოფელ მარტყოფში 
(რეალიზებული)        
პატრიოტთა ბანაკი ანაკლიაში (რეალიზებული)        
საცხოვრებელი სახლების ჯგუფი ქალაქ თბილისში „იბერია 
ჰილსი“(რეალიზებული)   
საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში მეგრელიძის ქუჩა N4 
(რეალიზებული)        
საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში მეგრელიძის ქუჩა N6 
(რეალიზებული)        
საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში ჩიქოვანის ქუჩა 
(რეალიზებული)        
საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში კალატოზის ქუჩა N5 
(რეალიზებული)        
საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში კეკელიძის ქუჩა 
N38(რეალიზებული)        
კაფე-ბარი „არტ-ჰაუსი“ ქალაქ თბილისში რიყეზე (რეალიზებული)        
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტთა 
საცხოვრებელი კამპუსი აღმაშენებლის ხეივნის 12 კილომეტრი 
(რეალიზებული)        
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი დაბა წყნეთში (რეალიზებული) 
პროექტები: 
ბავშვთა ქალაქი მალთაყვაში 
საცხოვრებელი კვარტალი ქალაქ თბილისში ავლაბარში 
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თელავში 
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი ქალაქ თბილისში 
გორგასლის ქუჩაზე 
ა კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი ქალაქ თბილისში 
მელიქიშვილის ქუჩაზე N49 
საცხოვრებელი კომპლექსი ქალაქ თბილისში გრიშაშვილის ქუჩაზე 
5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს კომპლექსი ქალაქ ბათუმში 
რესტორნების ქსელი „ფილოსოფია“ ქალაქ მოსკოვში 



 
სპორტული კომპლექსი თავდაცვის აკადემიისთვის ქალაქ თბილისში  
ტოიოტას ცენტრი ქალაქ თბილისში 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში ჩაიკოვსკის 
ქუჩაზე 
ოთხვასკვლავიანი სასტუმროთა კომპლექსი ქალაქ მესტიაში 
სასტუმრო ქალაქ თბილისში ბარათაშვილის ქუჩაზე 
მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი ქალაქ კოლომნაში 
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი ქალაქ თბილისში ჭონქაძის 
ქუჩაზე 
 
 
 
 
      
 

 
 
ენების ცოდნა 

ქართული, რუსული 
 
 
 
 
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 

2011 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტის პედაგოგი 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ინტერესების სფერო 

სპორტი, მხატვრობა 
 
 
 
 
 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

კომპანია „იბერია“-ს კონკურსი „ავლაბრის ურბანული განვითარება“ III 
პრემია 2008 წელი 
საერთაშორისო გამოფენა-კონკურსი „ოქროს კაპიტელი“III პრემია 
2005წელი 
არქიტექტურული პრემია „წლის საუკეთესო პროექტი“ I პრემია 2005 
წელი 
საკავშირო კონკურის ახალგაზრდა არქიტექტორთა შემოქმედების 
დათვალიერება II პრემია 1989 წელი 
1984 წლიდან საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი  
 
 
 
 
 
 
ჰობი 

ხატვა, ქანდაკება 


