
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2023 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, კვესეთში, ბეთანიის მონასტრის III შესახვევის 

გაგრძელების შესახებ 

 

 

       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: 

2. ვაკის რაიონში, კვესეთში, გაგრძელდეს ბეთანიის მონასტრის III შესახვევი, 

თანდართული რუკის თანახმად. 

      2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებ 

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

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

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 

 





8/1/2022 საჯარო რეესტრი

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/d1ab2e27-4ac7-4ab6-a9d8-f5c7d41b1168.html 1/1

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

KA011760330843822
მისამართი: თბილისი 0114 ვახტანგ გორგასლის N22;  www.napr.gov.ge;

ცხელი ხაზი: 2 405 405

# 127502 01 / აგვისტო / 2022 წ.
                                                                                     
                                                  

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს გიორგი ტყემალაძეს

      

 
  

ბატონო გიორგი,

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 27 ივლისს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს N M22009975

განცხადებით მომართა მოქალაქე ასლან ქუმსიაშვილმა (პ/ნ: 01019022619), რომლითაც მოითხოვა

შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის წარმოშობის რეგისტრაცია შემდეგ უძრავ ნივთზე, მისამართით:

ქალაქი თბილისი, დაბა კოჯორი, სოფელი კვესეთი (საკადასტრო კოდით: N 81.01.07.445).

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაცული მონაცემების თანახმად, უძრავი ნივთის

(საკადასტრო კოდით N 81.01.07.445) მიმდებარედ არსებულ გეოგრაფიულ ობიექტს არ გააჩნია

ქუჩის სახელწოდება. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 20
2 

მუხლის მე-4

პუნქტის თანახმად - „დაუშვებელია იმ გეოგრაფიული ობიექტის ნუმერაცია, რომელიც არ არის

სახელდებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით“. აღნიშნულიდან გამომდინარე,

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის

„გ“ ქვეპუნქტის და ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, გთხოვთ

თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილოთ და განახორციელოთ აღნიშნული გეოგრაფიული

ობიექტის სახელდება.

დანართი: 2 (ორი) გვერდი.

 

პატივისცემით,

 
 
სამისამართო დეპარტამენტის უფროსი ნინო ბახია




