
პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2021 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დიმიტრი ბაქრაძის II შესახვევისთვის 

საქართველოს სახალხო არტისტის, კინორეჟისორის გიორგი შენგელაიას 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. მთაწმინდის რაიონში,  დიმიტრი ბაქრაძის II შესახვევს მიენიჭოს საქართველოს 

სახალხო არტისტის, კინორეჟისორის გიორგი შენგელაიას 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

წერილის	ნომერი:	პ/6469452
თარიღი:	27/01/2021
პინი:	####

	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

გაცნობებთ,	 რომ	 ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სახელდებისა	 და
სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს	 ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების
პროცესი	დედაქალაქის	რიგი	გეოგრაფიული	ობიექტებისთვის	კინორეჟისორ	გიორგი
შენგელაიას,	 საზოგადო	 მოღვაწე	 კონსტანტინე	 ანდრონიკაშვილის,	 იუნკერების-
პლატონ	 დოლიძის	 და	 ალექსანდრე	 ახვლედიანის,	 ასევე	 ავჭალის	 რკინიგზის
სადგურისთვის	 სამხედრო	 მოღვაწე	 ვლადიმერ	 გოგუაძის	 სახელების	 მინიჭებასთან
დაკავშირებით.
სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ	 ინტერაქტიული	 რუკის	 მეშვეობით
შესწავლილი	 იქნა	 უსახელო	 გეოგრაფიული	 ობიექტების	 მდებარეობა	 და	 მათ
მიმდებარედ	სახელდებული	ქუჩები.
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 დანართში,	 ჩვენს	 მიერ	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული
ტერიტორიები	 და	 მაქსიმალურად	 შემჭიდროვებულ	 ვადებში	 გამოგვიგზავნოთ
სიტუაციური	ნახაზები	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2015	წლის	16
ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.

დანართი	5	(ხუთი)	გვერდი.

მიხეილ	ამაშუკელი

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

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=%E1%83%9E/6469452&pin=#%23%23%23


bostdbo 0g66gq'mr

(re37-2020)

j.:6orggqro Obrboc'rbo, 3o6c'r6ggobcn6o qg.: bggbr6olr6o. 6gborggq:ob J6g0oob
qrrg6 gr$o, tt.:jt6or3gq'c.rlr lnbtqbc'r r66ob6o.

qg;obrqr; C cnboq'olr0o, 1959 $crytt qg;.:0orr36r lrr3r30o6cn 3obg0rgc"r66;goob
obbgogggob br6ggobcq6o B;JUql$C$o

1955-1959$U. ogc"l 3obcnbggqro; "jr6orgqro goq'Oob" Obrboc'rbo; 1959 $qroqg.jb
6g5obc"r6o. l6ob 6ggolrcn6o goqtOgbobt: ",:q>l3g6qrcnb6", "0J1yo bgo$ot", "go6c"rb0J5o",
"396olr gb6ob 0gq'cnqgogbo", "lrog3t6gq'o ffiCqJb Ubqgf", "rbrqr6lb6qg,r

3cr03c'rbo$cn6ob 0c'r6brg6c'rbf" , "bJ6gbt qgr 5c'r6ot", "boggr6gqro gg5lb0o", "0oqgocoqgrl

0r$b6CbCqo" qgf bb3. tb6g 5lqgrggbgq'ol goq,Ogb0o.

Ooqgbgq,o rCSb r0og63lg3rboolr.: qgr g36ro6ob 6gb8gbq,o3ob 3obarggb6o3tq'ob
qroJqrc"rOo, bg65t0c"rb 0g-10 b.:g6or;0c"r6olrcn 3obc.rggb6o3.:q,ob J6o%o "qr6)3erbo"
qrl goS6gobob qro3qrc"r0o, Bo3l6erb 09-10 brg6or,:0co6olrcn 3obcnggbgo3lq,ob qgo!?o
J6o%o ,,erj6c'rlr ogbsr", qQoqQo b6o$.:6gomb 3obc'rb$gqroob J6g0or, r%c'rqr.:b
b;g6orl0ar6obar 3obc"rggb6o3tq'ob 3o6ggq'o J6g0ot, gobgorob bXq'c"r36gbob r3tqrg6oob
J6o%o, 3obarbgqrergbgbob b;tsglq'gbgboor gbcnggo3g6o ;q%6qgob J6c'rbqrg0gbob.:qr0o
0odq36oq'o bo0Jc"r'bog0ob lr;J;$oc"r qroJqrc'rOo, lrtb;qrber 0gg669c"rbob 0oq$g356j.>
b;3.:30 o6c"r 6l0c'rggbob b6o62g.:erb Ogqrtqro qrt bb3l 36oicabo.

g.:6qrrogglq,,: 2020 $q.,tt 17 orgfu63tq,b, 82 $q"b rbl30o. qrr36dlq,gq)ob q'oegbotl
J;6or3c"r60o.


