
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ე. წ. სამხედრო ქალაქში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და 

მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების 

დროს დაღუპული მებრძოლის უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის 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)  ისნის რაიონში, ე. წ. სამხედრო ქალაქში მდებარე უსახელო ქუჩას და მასთან არსებულ 

სამ შესახვევს მიენიჭოს ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 

მებრძოლის უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის 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 

 

 





$0S0S md0(l?0b0b A360iJ030ep0CIC00b 036)00

nhsilb &00fl1a0b s000cffi00
TBILISI MUNICIPALITY CIfi HALL

ISANI DISTRICT GOVERNM EF-IT

flg6oc9ot 6QEC6o: 36-01 180953956
,rp6glrogo:

j,rcpo j orbopollob 0g6ogoJuqo696ob !036)gd1qe
0obo0.l6oro; oo3ol-r2gpgdob Errgp,:6o N2

oro6roeo: 05.04.201.8

bobgqqgbott,: po bo0bc'rqDodol, SclOolioob

old385qaEd6gb jopdo6ob oro6,:cnob 6obgclogoqtb

j,: gdo6c.r 6or oro6ooo 6,

Ioi,r6or3gpcl1.r 8n6,lqo oq0o6oli66o0o1go aopgdbob Eg-80-g E2bcpoli Jo63gcpo J26j6nb or,:6,:b0op,
Sporg6oggbol-t,:Egb6 6o68o36oor il. orbocpoboli E?bogoJopogggob olr6ob 6oocr6ob 5l36ngrd,itso j. orboqrobob
0l6ogoJoqo0f0oli Eg6oop,l6 0gOcebgq Ocljopojg org826 E,lq6odob 2018 flcpot 19 0o6goli
N1 9/01 1,807 81,7 17 -01 5o6gboqgbob 0gEq6or0o 6go5o6gbo1roorgob.

qobu6oro 4 (c.rcnbo) E?6BCcgo

Jo6ogobgn0oor,

o116ol-1 6,roq6o! 6o06gc.rd,l - Jo6ggcgoqo
b060d0f, 6)0cto g6og2qrob
bpp0d933o6g99o (6,i06nbgs?o) ,/ - ,'o* ' "f"r/ t& 7 '

3.:bobg6o gobp6odg

tr*fl o&m88qPtrr, codogrnlro, 0,144, 6r: gcoqr$Ciob d,
#8/1, Navtlughi Street, T,b,illsi, 0lztzl, Georgia,

NE/l, {+995 32} 237 50 e9
(+995 32) 237 50 29



!-.r
11 ie d *$*ry'nL*L #r*i'

&*;e*il r,"r b * *,rj*, &L

u,,b*,;,',nLoL, n[t'nL h.,- *finL , ih- $

b,rrJhrfhi\ * .,trJhry*p&*rl dyt**plr:*pu
'$.w*fu*3'*

lu**.,U. g??+ffl 3fl.*. m;*3$ fi*r&"drJ

d i ilJ{ 1* 5f ,)C }
t _,F p.Si,ro' *a h ": t

o1tr *,5uLlr.ro] iLnn, f,*n # fig ;il'* t_U".,,b**r"&* $hil* t,*,1gu1s,, L

$ * - * "S ftfu1,S** ni= : *'., ii, **r-:6E;tE'3 l, ..*fo1:h*, ,*'dh'$f''1ry',1$*f

s,., l,-'L*n:&"ul , "rij Sl&,,n'gnL $iJ,t;n {l****.1\*,hr *rryru***,
$.dt.,ryn;r 4r * gff$nk*m3*b t*Q&n daryun,*6)gr *l,o 3, 1p,obol"p*y -

[*'X'; *.ffm, f\* , fi*q*bu# &*3fn#,n1-"fi* l*g.: 4'rfi?rn',]"',if*J{f #}
|' 

-'*wL' -'t-J* ]r €n *r li ]t3'o1t,-1tr fr"

%pfo, ** rirt tJl? ti lprrrr{.:', il- ij,,$.lJ*r,'', {*, 
i}l} 

.l orliri} r,1 t t -1"1,di1 w

$ ., U 3",#d ht*?t -' [i,n; tvr 13 ;h'.l. *];* */' p u &r,I r'l u*: **'t..fi q*,"*'

J"l 
q

s1,33,: gmhgc, , fi1,1#* ff"'t'ol*'**"t'*'L l'";'I*1ir* $ityS*'g"{', ufo',Ju'*}dl{P}

,, {,u i}{,;ch,r'in ** .3?ft'},# ft*, ih- $ *"&*&ryo3*; u'

$ ,r gl*4n h;1."hren

t I n*i
$ . *tp. pcf;o ,l*ry#"uof , Ng ol#f{ssryss$

I tidll),***u dury*l;Jr r,$-'J*i'4 s{s{{sss?{t{

F a, .>doy'i, S?*,tqrl lf3nq^r,.', ., .'rt,frn t OIS't lC:rf I 9*

q rS-flfi',,+rbuh,rHxr)f*'r 0 h;\,S;q. O{* i i {i ?SdtfV'

S hg,3*& *%e,h *#grly,:n n &d&"r^ fit fi I ,t P S {/ 1t{5

$ il**i$lqf'Jti'if,'i.j I.,.-' Sl{r/r{11'} tit {!i
;', i,,..,* ,rn' ut.l,*'-',' ;,' !,t' ' ,.'tl,' ' ' '":i' i/; "'$'i"l"ii:i' 

'r ti
tr' 

,. r,,. ,, 
tt, , ,- l'.tl't'!''.' '..1 i-''i' 1.1 ;;,,' ;i";";"'

ltt" 
1.,",4,.u1'!l j.;'"ii1-'il;t"' i'1' ' '' ''':'' ifi :ll *t{

lh' 6 -t6*t ,l^fl.e .lJ ^ *.aq*sri *, J,r I lx,* ll*s rt,



{f I *rsil l r% tI'^rrr^ Y2 qrG tt

\J " L/ 'g\, ) \*

,.nM.\;il r'A !fu np" f<r"('' rn 0
'?\lF l.*

l3 *x*
l'l **',) *
l$ &*"{ 1}

i$.
Ib " 

'J, fl'*

;J ea,.JNJ ;?J.*4

rfl,llF4 s f; M.rttrvu \r' {/
r{rn - tn .ln,'l"l l' : f{trh tv tJl ,.J

l? 
.].,1q''nrr3i,6t,1

"l qL L\ $, b$,
tG r,rJ [nnft"vr

ftr^ il.: ilsr"

t' t/

-:?{^8 
-'"* -,:;,,/ * / f o y p fJ,/ * ffi'-u

,r*,",,,f..,-,rJi1"" -" l:', (..,/ +{',',,tf,y;',i' " -' 
i}-*" t

I

ij
{:l.ti.''i t],"1 

':

{.,, H"t{}no

Jt

nn'jO v
11

n c,l m nJj") n\

qt *{'trn

o,.Y
/

,!",1,d.l** r'fl) r'rlJ #

i

u-l'*

d) l# Jls s#:e
#1*/Is6$#&l
il { t} 1 i0 \; }{ l

",^i

**.rt) "l* o ." -* Lsr t I k/t#!l / )

&/ 8//8 ,17 6
,1

,v*:"' / {Lfti" ll/g;

slal |og11 6,rfi*avucsys{
#*"--.

{ t*-' 5I t'e) l{.: tt} 4W

t d*u



['hfX]

ilil$C/'rtSilbnl, blilililtll$

brbtqn$'ntn b,)Ablb?drfl
li*Jr6or;git1t,r, J. orirlqatxr ill I.1, lyrr/r1,.rtr9qrh $ 75

oier {r9q5 3!} 1,lS 16 16. Nq!so$o.\: infoSve.terans.gov.ge

LEPL
State Service of
Veterans Affairs

75 Sorga$ali str,, Tbilisi 0114, G*oryia

Tel (+995 32) ?{8 16 !6, E.nrail: lnfo@voterans.govgo

I ilillilillill ll tilillllfi iltil llllililltillt titll tliiilllil tifi lill

ss'{A ct00i360s
29/06t2018

J. orboryobob 0g bo6cJ,rqro$6golr bl3Frgbgqrc.rlr
o:;g0gqgc"rOr6gb b,:gob 6ocn6no $1130rq"16t9

lbq' c ;,,Opb 6 d c'rqr J,: $6ror.r$ ol I gtgfir; drob "

or,:g0Aqrr'r0,:63b brgcl$ XObr('r jglrirorbtl
0nb.:j. orboq'obo,6. o6blt:ob d. NalB

b,)0("r6er ,6or'16Xo,

L'ljoil g;(5C$;6gbcrb lr.:jtlgor,: brbgq:O$ogar br8!;bg6tr 20lB $ry.b ZZ ogsobti No2 $g616cp6m
(li,:Bb,lbg68o 6r35ob66lgoolr N"i3266) 0t"l0r6ml ,,0gbfidnrq' Jtg6amg6r 3,:g066ob" o:;g0Aqrgr0l6g0,
{ic"r0Xqto6 ocnbcn3lr brjtrScn3gqrmb ggdogm6;ogq'o 0mq'or$nboir, cn;gnLrggqrgbr:ht q,J
qgr0,l)3;lopgbq,r*rbobr<ngolr b,:b6dmqrr"r 0r'rjO3qrgbgb8o erqfliuWo ll.:0b3p6r.i 0r,ib.r0brbi"l6cib
3b,:ti5o bcrgdrcr0-ldob Lrrbgq'oti j" oboq'obflo t6[gbgqro J.:trgg6ob 16 gfior-gdroo i;[;bilq,rn
j138r;b,:or6ob 0o6o$90ob o:rn'brbg tsgt0qr5rnfi q'mbtb.
g,;Ofiaib0trcn, &erO gOgrtrr'rlio lig6:g.:bgo, grbgob 0gcntg6o gUrbgo (S016o) bcrg6cn8,:dg Z00B {i,ryob
r2,3ol"t$c'rLr cngXtso 0o0En6,:63 btc"j0;6 0crjCIgEgbgb0o Ec'r6,>$aq:gcr&.:b oqgbqr l-rtjt(ocn6gqrerb
s1o.r6r,:q'gbgqro drqigbol: I jggooro bdn6,:qrnb gig8r6b,:grbgcn brg,rq,an6ou it ur6rtr3cu rbgg,ry,rtr
01019631;q'c'rbo(r,:6. lr,:r"r0,:dio Oe'rj0XqgXbgbolr qr6arb gfl;65c'r bc.rg6er0,:d3b lit.:gnr6ocr qrrb<nerbgob
CIlsgllatqp Ergbo.:6qt 916;o, maOg; 0.:6 rd qQr6r,rgr gc,r6gq.,ojq5ob ho$l qrc cnr6.:0;b6dc,rq,,1bob
g;'qtr{6B11ticb Egp6tqr, 6r qr6r'rb,:6 8;g.ld:qr,: $SgCq qgs q;bg6ggoqr oj6s. brO0c.rbqrc.rb ql6ofLi, ql
pfioro,l6nbobrmgr:li b6r3e'iqr8o 6.:0c,r8g6oq'o 3.:ggrgaibob, 0,:0rgaibobt qrr orgq:lqrXbolro:golr pih:66o
licrgt6r'i0.ld3 tnjr6mggq:ol; Jf,rxhoqgxognb tsgbrbr0nbo 5r63r6rggqr;boor qlgoqlengq)) ,,3;bi1,:65
gcrfri5,:bq',ob I br(robberb n6qgg6ocn". bbo,l gggp6:u6gbob brjESor,: bibgq,O$c,3, brab.b,;rn06, ,,,,i00,,,
q>tq,g,3grq,ob r':gtbob $g3dinb" bg,:6gbooi 6g6ot*66o6gbgq,So l6ot6 g0t66o lrc.rg6g0,ldob 2
st+r.:ir 6gq"'$ryer3s6o t3oqro.

'i:g0augtin869qoqprb 5-:8mi1qrobt6g, blE0obq'mb $o6tgg g0165r,r berg6nr0rdob qr,:0b:bgf,>gbob
'$,:orlr,:(ob$obpboo-r, Sobo b.lbgqrotr 933qrrgbtgorBJe, Ocr60.:drc,r,:3m $ob,:qr;qrgboor, 6eret iorilnqobtln .:6liXb3ry Jrliggr+rob .:6 g6rcrr-g6or pb,:bXq,en jgB.:b 0og6olmtr brj,:6m3Xq,*b,r3,rL
6i3o6.1ry1q qrqtJflq'o bt8ir5qrscr 0nLr;Obrbg6rolr gU163o (U0t5r:) lrng6n6.:dob b.:bgry6.

e,;>5;&cno; 5 (bgcno) $U60Cq3o

Jr1)o;3nbg30om,

I;1":oJ S969frr63ilolr b,:jfl go"r.i l_r.:bgq10$ogrn brgb.:b36ob
rgxrfi Sjgrnfio gc"t<rro0;6 o06ld1



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

ადრესატიადრესატი: თემურ	მაღრაძე
პირადიპირადი 	ნომერინომერი: 01017004009

მისამართიმისამართი: თბილისი	IX	ს/ქ	N	25	ბ.	6

ასლი:

წერილის	ნომერი:	03-0318162107
თარიღი:	11/06/2018 	

	

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 ისნის	 რაიონის	 გამგებლის
კახა	 ლაბუჩიძის	 2018	 წლის	 10	 აპრილის	 საქმე	 #16-03181005-03	 დაკავშირებით,
რომლითაც	 მოქალაქე	თემურ	 მაღრაძის	 განცხადების	 საფუძველზე	 ითხოვს
ისნის	რაიონში	ე.წ.	მე-9	სამხედრო	დასახლების	სახელდებას.
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
და	სიმბოლიკის	კომისია-კომისიის	თავმჯდომარე

თინათინ
ნიბლოშვილი





წერილის	ნომერი:	67-01181633136

თარიღი:	12.06.2018
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	 	 11.06.2018	 წლის	 	 #03-0318162107	 (11.06.2018წ.	 #19-01181623039-67)	 	 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


