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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---მაისი  2019 წელი 

   ქალაქ თბილისში,  ვაკის რაიონში,  წყნეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 

და მასთან არსებული ერთი  ჩიხისთვის რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის სახელის 

მინიჭების შესახებ 

 

     1. საქართველოს ორგანული კანონის  “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, 

„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 

№239 დადგენილებისა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

   ა) ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილთან  მდებარე  უსახელო ქუჩას და მასთან 

არსებულ ერთ ჩიხს მიენიჭოს რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის სახელი, თანდართული 

რუკის თანახმად   

 ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

2.   განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

 

 

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 გიორგი ტყემალაძე 





 

ვახტანგ ტაბლიაშვილი 

(1914-2002) 

რეჟისორი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ხელოვნების 

დამსახურებული მოღვაწე. 

დაიბადა ყვარელში. დაამთავრა ა. ლუნაჩარსკის სახელობის თეატრალური ხელოვნების 

მოსკოვის სახელმწიფო ინსტიტუტი 1939 წელს. იმავე წლიდან იყო კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

დრამატული თეატრის რეჟისორი და მთავარი რეჟისორი, დადგა ლავრენტი არდაზიანის 

„სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი“ (მისივე ინსცენირება), ნიკოლოზ პოგოდინის „კრემლის 

კურანტები“, ალექსანდრე ოსტროვსკის „უმზითვო“, ლევან გოთუას „დავით აღაშენებელი“, 

იულიამ შექსპირის „რომეო და ჯულიეტა“, ალექსანდრე ყაზბეგის „მოძღვარი“ (მისივე 

ინსცენირება), ვალერიან კანდელაკის „მაია წყნეთელი“; 1956–1965წწ. იყო ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავრი რეჟისორი. დადგა ზ. ფალიაშვლის 

„დაისი“, მ. ბალანჩივაძის „დარეჯან ცბიერი“, ვერდის „ტრუბადური“, მისი სპექტაკლები 

გამოირჩეოდა მასშტაბურობით; 1967 წლიდან მოღვაწეობდა კინოსტუდია“ქართულ ფილმში“; 

გადაღებული აქვს ფილმები, მათ შორისაა მუსიკალური – „ქეთო და კოტე“ (1948, რეჟისორ შ. 

გედევანიშვილთან ერთად),  „დიდოსტატის მარჯვენა“ (1970-1971, 2 სერიად, რეჟისორ დევი 

აბაშიძესთან ერთად ), „ლევან ხიდაშელი“ (1973). 

1945 წელს მიენიჭა საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის და 1969 წელს 

საქართველოს სახალხო არტისტის წოდებები. 2000 წელს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო პრემია.  

გარდაიცვალა 2002 წელს. დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის 

პანთეონში. 
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