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հատակագծային հորինվածքը բավական շեղումներ ուներ, որը մեր
կարծիքով բազմաթիվ ու անփույթ վերանորոգությունների արդյունք է:
Այն հատակագծում մոտավորապես քառակուսի է` արևելյան մասում և
ներքուստ, և արտաքուստ ընդգծված ուղղանկյուն խորանով: Հյուսիսից
խորանին կից էր կիսակլոր աբսիդով ավանդատունը: Խորանի բեմի
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արձանագրություն: Այն մեկ ուրիշ սալաքարի հետ միասին կազմում էր
բեմառէջքը:
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հատվածում: Այս երկու արձանագրությունները դեռ վերծանված չեն,
հանձնվել են համապատասխան մասնագետների:
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լինելու փաստը բացառվում է, քանի որ արևմտյան պատից մոտ 0.4-0.5
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նրա հորինվածքը ենթարկվել է բազում փոփոխությունների: Բոլոր
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