
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვარდენ წულუკიძის ქუჩასთან მდებარე 
უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი გასასვლელისთვის ქართველი 
ფოლკლორისტის და ლოტბარის ფილიმონ ქორიძის 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, ვარდენ წულუკიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას 

და მასთან არსებული ერთ გასასვლელს მიენიჭოს ქართველი ფოლკლორისტის და 

ლოტბარის ფილიმონ ქორიძის 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 





ადრესატიადრესატი:	 ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერია
მისამართიმისამართი: შარტავას	ქ.	7ა

ადრესატიადრესატი: ნოდარ	მისრიაშვილი
პირადიპირადი 	ნომერინომერი: 01024010980

მისამართიმისამართი: თბილისი	ზემო	ვეძისის	ქ.	N	33/7

ასლი:

წერილის	ნომერი:	03-031816394
თარიღი:	12/06/2018 	

	

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 მოქალაქე	 ნოდარ
მისრიაშვილის	 2018	 წლის	 8	 მაისის	 საქმე	 #19/031812825-03	 დაკავშირებით,
რომლითაც	 ითხოვს	 ზემო	 ვეძისში	 უსახელო	 ქუჩის	 სახელდებას
(ს.კ.01.10.11.002/009).
როგორც	 მოგეხსენებათ,	 ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ
საზღვრებში	 მდებარე	 გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელდების	 წესის
დამტკიცების	შესახებ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	 2015
წლის	 16	 ივნისის	 #14-59	დადგენილების	 მე-9	 მუხლის	 მე-3	 პუნქტის	თანახმად,
კომისია	 ვალდებულია	 სახელდების	 შესახებ	 დაყენებულ	 ინიციატივას
დაურთოს	 ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურიდან
მოპოვებული	 გეოგრაფიული	 ობიექტის	 აღმნიშვნელი	 კარტოგრაფიული
მასალა	XY	კოორდინატების	მითითებით	WGS-84	კოორდინატთა	სისტემაში.
სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ	 ინტერაქტიული	 რუკის
მეშვეობით	 შესწავლილი	 იქნა	 უსახელო	 გეოგრაფიული	 ობიექტის
მდებარეობა	და	მის	მიმდებარედ	სახელდებული	ქუჩები.	ჩვენი	მოსაზრებით,
ქუჩის	 განვითარების	 არეალმა	 უნდა	 მოიცვას	 ჩვენს	 მიერ	 რუკაზე
არაპროფესიონალურად	მოხაზული	ტერიტორია	(იხილეთ	დანართი).
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 განცხადებაში	 მითითებული	 გარემოებები	 და
გამოგვიგზავნოთ	 ქუჩის	 სიტუაციური	 ნახაზი	 ქ.	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2015	წლის	16	ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-სახელდებისა თინათინ



და	სიმბოლიკის	კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე ნიბლოშვილი















წერილის	ნომერი:	19-01181512945

თარიღი:	31.05.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

ასლი
ნუგზარ	ქორიძე

პირადი	ნომერი:	01024008817
მისამართი:	თბილისი	ვაშლიჯვარი	კორ.	10ბ	ბ.

2

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	თავმჯდომარეს

ქალბატონ	თინათინ	ნიბლოშვილს

ქალბატონო	თინათინ,

ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 კულტურის,	 განათლების,	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 საქალაქო	 სამსახურში	 შემოვიდა	 მოქალაქე	 ნუგზარ	 ქორიძის	 წერილი	 (N19/0118150934-01,
30.05.2018წ),	 რომელიც	 ქ.თბილისის	 რომელიმე	 ქუჩისთვის	 ქართული	 საოპერო	 ხელოვნების	 ერთ-ერთი
ფუძემდებლის	ფილიმონ	ქორიძის	სახელის	მინიჭების	საკითხს	ეხება.

საქართველოს	 ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსის	 მე-80	 მუხლის	 შესაბამისად,	 	 გიგზავნით	 აღნიშნულ
წერილს	შემდგომი	რეაგირებისათვის	და	გთხოვთ,	გადაწყვეტილების	შესახებ	აცნობოთ	განმცხადებელს.

	

	დანართი:	1	გვერდი.

	პატივისცემით,

სამსახურის	უფროსი ირაკლი	გვილავა



წერილის	ნომერი:	67-01181723180

თარიღი:	21.06.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

	

სიმბოლიკის	კომისიის	თავჯდომარეს

	ქ-ნ		თინათინ	ნიბლოშვილს

მის:თავისუფლების	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

	

	

	ქალბატონო	თინათინ,

	

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	 	მერიის	ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურმა	 	 	 განიხილა	 	 თქვენი	
12.06.2018	წლის	 	 #03-031816394	(12.06.2018წ.	#19-01181632270-67)	 	 განცხადება,	 რომლის	 პასუხადაც	 მოთხოვნის
შესაბამისად	გიგზავნით	კარტოგრაფიულ	მასალებს	არსებული	ჩიხების,	შესახვევებისა	და	გასასვლელების	მითითებით.
(იხ.	დანართი)

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

რუსუდან	მირზიკაშვილი


