
 

პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---სექტემბერი  2022 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, გაბრიელ სუნდუკიანის ქუჩის შესახვევისთვის 

ფოლკლორისტის კუკური ჭოხონელიძის 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. ჩუღურეთის რაიონში, გაბრიელ სუნდუკიანის ქუჩის შესახვევს მიენიჭოს 

ფოლკლორისტის კუკური ჭოხონელიძის 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 

 





 

კუკური(ევსევი) ჭოხონელიძე 

(1940-2004)  

პედაგოგი, ფოლკლორისტი, ღირსების ორდენის კავალერი 

დაიბადა ქ. თბილისში. დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 1967 წელს (თეორიულ–საკომპოზიციო). 

1964 წლიდან იყო ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორიის ლაბორანტი, 1970 წლიდან პედაგოგი, 1977 წლიდან ხალხური 

მუსიკალური შემოქმედების კათედრის გამგე; 1974 წლიდან საქართველოს 

კომპოზიტორთა კავშირის ფოლკლორის კომისიის თავმჯდომარე; დაწერილი აქვს: 

"ქართული სიმღერების იმერულ–გურული ტოტი" (1967), "ინტერნაციონალური და 

ნაციონალური ქართულ ქალაქურ სიმღერებში" (1972), "ქართული ხალხური 

მრავალხმიანობის აკორდიკის საკითხები" (1972), "ინტერვალი კვარტა და მისი როლი 

კადანსში" (1981), "ქართული მრავალხმიანობის თვითმყოფად ბუნებაზე" (1982); არის 

მრავალი საგაზეთო სტატიის და რეცენზიის ავტორი. 1979 წლიდან იყო 

კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის წევრი. მისი თაოსნობით არაერთი 

ფოლკლორული ექსპედიცია მოეწყო რაჭაში, გურიაში, აჭარაში, იმერეთში და 

კახეთში. დიდია მისი წვლილი ქართული ხალხური სასიმღერო ნიმუშების შენახვა-

შესრულებასა და კვლევაში, რაც ცალკეული გამოცემების სახით არსებობს. 

1999 წელს ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარებაში, მის 

პოპულარიზაციაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის, მაღალი 

პროფესიონალიზმისა, ნაყოფიერი პედაგოგიური და საზოგადოებრივი 

მოღვაწეობისათვის დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. 







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:	03-032226364
თარიღი:	20/09/2022 	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს	 ადმინისტრაციული
საქმისწარმოების	 პროცესი	 შემოქმედებითი	 გაერთიანება	 "ლომისის"	 გენერალური
დირექტორის	 გია	 ბაღაშვილის	 2022	 წლის	 18	 მაისის	 საქმე	 #10/032213728-03
დაკავშირებით,	 რომლითაც	 ითხოვს	 თბილისის	 ერთ-ერთი	 ქუჩისთვის
ფოლკლორისტის	კუკური	ჭოხონელიძის	სახელის	მინიჭებას.
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 დანართში,	 ჩვენს	 მიერ	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული
ტერიტორია	 და	 გამოგვიგზავნოთ	 გაბრიელ	 სუნდუკიანის	 შესახვევის	 სიტუაციური
ნახაზი	 (შემდგომში	 კუკური	 ჭოხონელიძის	 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




