
პროექტი 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---სექტემბერი 2022 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, თბილისის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან 

არსებული ერთი ჩიხისთვის და ერთი შესახვევისთვის რეჟისორის, მხატვრის რევაზ 

გაბრიაძის 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. მთაწმინდის რაიონში,  თბილისის ქუჩის მონაკვეთს, მასთან არსებულ ერთ ჩიხს და 

ერთ შესახვევს მიენიჭოს რეჟისორის, მხატვრის რევაზ გაბრიაძის 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 





 
 

რევაზ(რეზო)  გაბრიაძე 

(1936-2021) 

ქართველი მხატვარი, თეატრისა და კინოს რეჟისორი, სცენარისტი, მწერალი და 

მოქანდაკე, ილუსტრატორი, რეჟისორი, თბილისში თოჯინების თეატრის 

დამაარსებელი, ლიტერატორი. 

 

იგი მონაწილეობდა 35-ზე მეტი ფილმის შექმნაში, რომელთა შორისაა: 

„არაჩვეულებრივი გამოფენა“, „სერენადა“, „არ დაიდარდო“, „ქვევრი“, „ფეოლა“, 

„შერეკილები“, „მიმინო“, „ქინ-ძა-ძა“ და სხვა. 

რეზო გაბრიაძის მხატვრული ნამუშევრები ევროპისა და ამერიკის შეერთებული 

შტატების მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებშია დაცული, იგი იყო 50-ზე მეტი 

წიგნის ილუსტრაციის ავტორი. 

1981 წელს რეზო გაბრიაძემ თბილისში მარიონეტების თეატრი დააარსა, რომელიც 

თბილისში, შავთელის 13-ში მდებარეობს, ანჩისხატის ბაზილიკის გვერდით. 

თეატრის პირველი სპექტაკლი „ალფრედი და ვიოლეტა“ იყო. რეზო გაბრაძე 

საკუთარი სპექტაკლების პიესის ავტორი, რეჟისორი, მხატვარი და მუსიკალური 

გამფორმებელი იყო. 2010 წელს რეზო გაბრიაძის პროექტითა და უშუალო 

მონაწილეობით თბილისში მარიონეტების თეატრის გვერდით აშენდა უნიკალური 

საათის კოშკი. მისი ფასადი მოპირკეთებულია ათასობით შორენკეცით, რომლებიც 

მხატვრის ხელითაა მოხატული.  

რეზო გაბრიაძე, როგორც მხატვარი, მრავალ გამოფენაში მონაწილეობდა: გერმანია, 

(მიუნხენი), საფრანგეთი (რენე, დიჟონი), შვეიცარია (ლოზანა), რუსეთი (მოსკოვი და 

პეტერბურგი), მათ შორის პეტრე დიდის „ჩაის სახლში“ და რუსულ-ამერიკულ 

გამოფენაში „ერმიტაჟში“. 

2012 წელს მოსკოვში პუშკინის სახელობის სახვითი ხელოვნების ნაციონალურ 

მუზეუმში რეზო გაბრიაძის ნამუშევართა დიდი პერსონალური გამოფენა გაიხსნა, 



რომელზეც მხატვრის 182 ფერწერული, გრაფიკული, კერამიკული, სკულპტურული 

და თოჯინური ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. 

მხატვრის ნამუშევრები ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მუზეუმებსა 

და კერძო კოლექციებშია დაცული:სანქტ-პეტერბურგის თეატრალური და 

მუსიკალური ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში; ანა ახმატოვას მუზეუმში 

„შადრევნის სახლში“ ფონტანკაზე (სანქტ-პეტერბურგი); ფიოდორ დოსტოევსკის 

მემორიალურ მუზეუმში (სანქტ-პეტერბურგი); ალექსანდრე პუშკინის სახელობის 

მუზეუმში (სანქტ-პეტერბურგი); ბულატ ოკუჯავას სახლ-მუზეუმში (პერედელკინო);  

ფერწერული ნამუშევრების გარდა რეზო გაბრიაძის სკულპტურები ოდესასა და 

სანქტ-პეტერბურგშია. 

მხატვარი 50-ზე მეტი წიგნის ილუსტრაციის ავტორიცაა: საქართველოში, 

საფრანგეთსა და რუსეთში. 

რეზო გაბრიაძეს მიღებული აქვს საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის ორდენის კომანდორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პრემიის 

ლაურეატი, დაჯილდოებულია საქართველოს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო 

ორდენით. 



წერილის	ნომერი:03-032213936		
თარიღი:	19/05/2022

ადრესატი:	

ეთერი	მაჭარაშვილი	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მესამე	კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი

ნინო	მეზვრიშვილი	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მეორე	კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი

როგორც	მოგეხსენებათ,	სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისია	იწყებს	ქუჩებისთვის
რევაზ	 გაბრიაძისა	და	 ანზორ	ერქომაიშვილის	სახელების	 მინიჭების	 პროცედურებს.
გთხოვთ,	 უზრუნველყოთ	 ქუჩების	 სიტუაციური	 ნახაზების	 გამოთხოვა	 მერიის
შესაბამისი	 სამსახურიდან.	 ასევე	 გაატაროთ	 ზეპირი	 მითითების	 შესაბამისი
ღონისძიებები	საჭირო	პროცედურების	უზრუნველსაყოფად.

მამუკა	ბალიაშვილი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მეორადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(სამდივნოს	უფროსი)



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:	03-032215038
თარიღი:	30/05/2022 	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

როგორც	 მოგეხსენებათ,	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისია	 განიხილავს
ინიციატივას	 დედაქალაქის	 ქუჩებისთვის	 რევაზ	 გაბრიაძის	 და	 ანზორ
ერქომაიშვილის	 სახელების	 მინიჭებასთან	 დაკავშირებით	 (2022	 წლის	 19	 მაისის
საქმე	#03-032213936).
მოგმართავთ	 თხოვნით,	 მოგვაწოდოთ	 რევაზ	 გაბრიაძის	 და	 ანზორ	 ერქომაიშვილის
ქუჩების	 სიტუაციური	 ნახაზები	 დანართის	 და	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2015	წლის	16	ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.

დანართი	3	(სამი)	გვერდი.	

ნინო	ვარდოსანიძე

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



ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	16-01221513373
თარიღი:	31/05/2022 	

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	თავმჯდომარეს

ქ-ნ	ნინო	ვარდოსანიძეს

მის:	თავისუფლების	მოედანი	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

ქალბატონო	ნინო,

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტომ	განიხილა	თქვენი
30.05.2022	 წლის	 #03-032215038	 (30.05.2022წ.	 4-01221503524-16)	 განცხადება,	 რომლის	 პასუხადაც	 მოთხოვნის
შესაბამისად	 გიგზავნით	 კარტოგრაფიულ	 მასალებს	 არსებული	 დასახლების,	 სკვერის,	 სპორტული	 მოედნის,	 გზის,
ჩიხების,	შესახვევისა	და	გასასვლელების	მითითებით.	(იხ.	2	დანართი)

ოთარ	ჩიტიძე

სააგენტოს	უფროსი	(მოვალეობის	შემსრულებელი)




