
პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და 

მასთან არსებული ცხრა შესახვევისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ფრიდონ 

თოდუას სახელის მინიჭების შესახებ 

 

1. საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

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 „ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად,  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

ა) საბურთალოს რაიონში, ლისის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას და მასთან 

არსებულ ცხრა შესახვევს მიენიჭოს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ფრიდონ თოდუას 

სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

      ბ) ქ.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 

 

 









წერილის	ნომერი:	03-031735223

თარიღი:	18.12.2017

ადრესატი:
დავით	ბიჭიკაშვილი

პირადი	ნომერი:	01002011533
მისამართი:	ვაჟა-ფშაველას	47,	კვარტ.1,	ბ.121

სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს	 ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	 პროცესი	 თქვენი	 2017	 წლის	 24	 ნოემბრის	 #19/0311732873-03
საქმესთან	დაკავშირებით.	

კომისიის	მიერ	უახლოეს	პერიოდში	დაგეგმილია	საკითხთან	დაკავშირებით	შესაბამისი
კონსულტაციების	 გავლა	 სსიპ	 "თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 არქიტექტურის
სამსახურთან"	რის	შემდგომაც	მომზადდება	ქუჩების	განვითარების	ქსელი	და	მოხდება
საკითხის	 საკრებულოს	 წინაშე	 ინიცირება	 საჯარო	 განხილვის	 პროცესის
უზრუნველყოფის	და	განკარგულების	გამოსაცემად.	

საქმისწარმოების	 მიმდინარეობის	 შემდგომი	 ნაბიჯების	 შესახებ	 კომისია	 მოახდენს
თქვენს	ინფორმირებას.	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	-	სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისია	-	კომისიის
თავმჯდომარე

თინათინ	ნიბლოშვილი



წერილის	ნომერი:	03-031804766

თარიღი:	16.02.2018

ადრესატი:
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	სსიპ	ქალაქ	თბილისის

მუნიციპალიტეტის	არქიტექტურის	სამსახური
მისამართი:	შარტავას	ქ.	7

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიაში	მომდინარეობს	ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	პროცესი	2017	წლის	24	ნოემბრის	19/031732873-03	საქმესთან
დაკავშირებით.	

გთხოვთ,	განცხადებაში	მითითებულ	ტერიტორიაზე	გაცემული	განაშენიანების
რეგულირების	გეგმის	შესაბამისად	მოგვიმზადოთ	და	შეძლებისდაგვარად	მოკლე
ვადებში	გამოგვიგზავნოთ	უსახელო	ქუჩის	სიტუაციური	ნახაზი.	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	-	სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისია	-	კომისიის
თავმჯდომარე

თინათინ	ნიბლოშვილი



წერილის	ნომერი:	67-0118078708

თარიღი:	19.03.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სახელდებისა	და

																																															სიმბოლიკის	კომისიის	თავჯდომარეს

	ქ-ნ		თინათინ	ნიბლოშვილს

მის:თავისუფლების	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

	

	

	ქალბატონო	თინათინ,

	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურმა	განიხილა		თქვენი	
16.02.2018წლის			#03-031804766	(16.02.2018წ.	#14-01180471389-60)		განცხადება,	რომლის	პასუხადაც	მოთხოვნის
შესაბამისად	გიგზავნით	კარტოგრაფიულ	მასალებს	არსებული	ჩიხების,	შესახვევებისა	და	გასასვლელების	მითითებით.

ურბანული	განვითარების	საქალაქო
სამსახური	-	პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(საქალაქო
სამსახურის	უფროსი)

რუსუდან	მირზიკაშვილი
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარეს 

ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

სამეგრელო - ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია მხარს უჭერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წინადადებას 
ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას (1944 – 2017) 
ხსოვნის უკვდავსაყოფად  ქ. თბილისში (დიღომი) გოდერძი ჩოხელის ქუჩის მესამე 
შესახვევისთვის „აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას“ სახელის გამონაკლისის წესით ვადაზე ადრე 
მინიჭების   შესახებ. ადმინისტრაცია, თავის მხრივ, შემოდის შუამდგომლობით აღნიშნული 
საკითხის გადაწყვეტის თაობაზე. 

პატივისცემით,

ლევან შონია

სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი




