
 

პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი  2023 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ფაბრიკის შესახვევისთვის არქიტექრორის 

ალექსანდრე შიმკევიჩის ქუჩის სახელის მინიჭების 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: 

1. კრწანისის რაიონში, ფაბრიკის შესახვევს მიენიჭოს არქიტექრორის ალექსანდრე 

შიმკევიჩის ქუჩის  სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

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

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

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

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

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

 

 

            საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 

 











ადრესატი:
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საჯარო	სამართლის
იურიდიული	პირი	ქალაქ	თბილისის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული
განვითარების	სააგენტო

მისამართი: თბილისი,	შარტავას	ქ. 	N7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	03-0323020152
თარიღი:	20/01/2023 	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს	 ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	 პროცესი	 საქართველოში	 პოლონელთა	 კულტურულ-
საგანმანათლებლო	 კავშირი	 "POLONIA"-ს	 თავმჯდომარის	 მარია	 ფილინას	 2022
წლის	 10	 თებერვლის	 საქმე	 #10/032203916-03	 დაკავშირებით,	 რომლითაც	 ითხოვს
თბილისის	 ერთ-ერთი	 ქუჩისთვის	 პოლონელი	 არქიტექტორის	 ალექსანდრე
შიმკევიჩის	სახელის	მინიჭებას.
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 დანართში,	 ჩვენს	 მიერ	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული
ტერიტორია	 და	 გამოგვიგზავნოთ	 ფაბრიკის	 შესახვევის	 სიტუაციური	 ნახაზი
(შემდგომში	 ალექსანდრე	 შიმკევიჩის	 სახელობის	 ქუჩა)	 ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 16	 ივნისის	 #14-59	 დადგენილების
შესაბამისად.

დანართი	4	(ოთხი)	გვერდი.	

ნინო	ვარდოსანიძე

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



 

 

ალექსანდრე შიმკევიჩი  

(1858— 1907)  

 თბილისში მოღვაწე წარმოშობით პოლონელი არქიტექტორი. 

 

დაიბადა 1858 წელს სანქტ-პეტერბურგში. ალექსანდრე შიმკევიჩი კარლ მაის 
სახელობის სკოლაში სწავლობდა 1867-1875 წლებში. 

სკოლის დამთავრების შემდეგ მან სწავლა გააგრძელა სანქტ-პეტერბურგის 
სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტორის სპეციალობაზე. 1885 წელს ალექსანდრე 
შიმკევიჩმა მიიღო არქიტექტორის ადგილი  თბილისში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 
რომ შიმკევიჩის ოჯახი ნათესაური და მეგობრული ურთიერთობით მჭიდროდ 
უკავშირდებოდა ფიოდორ გუსტავის ძე ბერენშტამის (1862-1937) ოჯახს, რომლის 
შვილი ფიოდორ ფიოდორის ძე ბერენშტამი (1905-1986) ასევე სწავლობდა კარლ მაის 
სკოლაში. ფიოდორ გუსტავის ძე ბერენშტამი ალექსანდრე შიმკევიჩთან ერთად 
სწავლობდა სამხატვრო აკადემიაში. მან ცოლად შეირთო ალექსანდრეს დეიდაშვილი 
და სწორედ ფიოდორ ბერენშტამის (იგი იყო ცნობილი ადამიანი თბილისში) 
რეკომენდაციით შესძლო ალექსანდრემ ქ. თბილისის არქიტექტორად მოწყობა. 

შიმკევიჩის პროექტით აშენდა თბილისის შემდეგი შენობები: ისლამური სახლი (1885 
წ.), კავკასიის აბრეშუმის სახლი (1892 წ.), საქართველოს უზენაესი სასამართლო (1894 
წ.), შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი (არქიტექტორ 
კ. ტატიშჩევთან ერთად; 1901წ.), კონსერვატორია (1904 წ.), ანდრეოლეტის სახლი 
(1901 წ.), ფუნიკულიორის შენობა (არქიტექტორ ბლუშემთან ერთად; 1905 წ.), 



თამამშევის საცხოვრებელი სახლი იალბუზის 18-ში (1900-1905 წწ.); ასევე მისი 
აშენებულია ბათუმის გიმნაზია (1897 წ.). 

1905-1906 წლებში ალექსანდრე შიმკევიჩი თბილისის სამხატვრო სკოლაში 
ასწავლიდა. ალექსანდრე შიმკევიჩი გარდაიცვალა 1907 წელს ქალაქ თბილისში.  

 




