
პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო  2018 წელი 

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიდუბის II შესახვევისთვის ალექსი გოგოლაურის 
I შესახვევის  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) დიდუბის რაიონში, დიდუბის II შესახვევს მიენიჭოს ალექსი გოგოლაურის I 

შესახვევის 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 
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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის
კომისიის თავმჯდომარეს თინათინ

ნიბლოშვილს

 
 
                       

 
 
 

ქალბატონო თინათინ, 
  

გაცნობებთ, რომ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა გივი ჭელიძის განცხადება
(საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად
მოწოდებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან, წერილის ნომერი: 03-031813591,
თარიღი 15.05.2018, სააგენტოს დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში რეგისტრაციის ნომერი 276129/17).
განმცხადებელი სადაოდ ხდის  სამისამართო რეესტრში აღრიცხული დიდუბის მე-2 შესახვევის სახელის
მიმდინარე მდგომარეობით ძალაში არსებობას და უთითებს, მითითებულ ქუჩას (შესახვევს) საკრებულომ
დიდი ხნის წინ შეუცვალა სახელი.

  
საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემობების სრულყოფილად გამოკვლევის მიზნით,
გთხოვთ, გაგვიწიოთ სამართლებრივი დახმარება და მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თანდართულ რუკაზე
მონიშნული გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების თაობაზე. ამასთანავე, გთხოვთ, უზრუნველყოთ
სახელდების თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივის აქტის ასლის მოწოდება. 

  
დანართი: 1 (ერთი) გვერდი. 

  
პატივისცემით,
 
 

 
 

სამისამართო სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ნინო ბახია



ადრესატიადრესატი:	 საჯარო	რეესტრის	ეროვნული	სააგენტო
მისამართიმისამართი: საქართველოს	იუსტიციის	სამინისტრო

წერილის	ნომერი:	03-0318166116
თარიღი:	15/06/2018 	

სამისამართო	სამსახურის	უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებელს
ბატონ	გიორგი	ტაბატაძეს

ბატონო	გიორგი,

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიაში	მიმდინარეობს	ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	 პროცესი	 2018	 წლის	 21	 მაისის	 საქმე	 #04-031814168-03
დაკავშირებით.
გაცნობებთ,	რომ	მითითებული	გეოგრაფიული	ობიექტი	ამ	დრომდე	ატარებს
დიდუბის	 II	 შესახვევის	 სახელს.	 კომისიამ	 დაიწყო	 ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	 პროცესი	 ობიექტის	 სახელის	 ცვლილებასთან
დაკავშირებით.	საკითხის	საკრებულოს	სხდომაზე	მხარდაჭერის	შემთხვევაში
ხსენებულ	შესახვევს	სავარაუდოდ	ალექსი	გოგოლაურის	სახელი	მიენიჭება.

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

თინათინ
ნიბლოშვილი



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

წერილის	ნომერი:	03-0318166117
თარიღი:	15/06/2018 	

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 სამისამართო	 სამსახურის
უფროსის	მოვალეობის	შემსრულებლის	ნინო	ბახიას	2018	წლის	21	მაისის	საქმე
#04-031814168-03	დაკავშირებით.
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:	67-01181762504

თარიღი:	25.06.2018
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	
15.06.2018	წლის	 	 #03-0318166117	(18.06.2018წ.	#06-0118169542-67)	 	 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


