
 

პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2021  წელი 

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ავჭალის რკინიგზის სადგურისთვის ქართველი 

სამხედრო მოღვაწის ვლადიმერ გოგუაძის 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.  გლდანის რაიონში, ავჭალის რკინიგზის სადგურს მიენიჭოს ქართველი სამხედრო 

მოღვაწის ვლადიმერ გოგუაძის  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


3q,)Qo006 bclb3rdC

(1880-1es4)

Sc"rqrogo3r"rbo,bs0bgqr6c.r Jo6o, lnjl6o6gqrerb g6er36gq,o 60o6o

qg.lob.:qgl 5g6oob brgCql $16$.:ortso, 7 $q,ott bergq,ob b3cnq'.:tso 0orbr6gb, 0.t66,:0

gb;bb6c"rbob 6,:0c"r Obc"rq,c.rqg 3 $3qro$,:qgb b$lgq,c'rbqgr. 11 $q'obt odgq,gbgq,o g;bqg;,
0c"ratOrgo6Ce S?r0qgbt6ogar. 96or Sgq,o$;qr0o brorgOtso $t3oqgt blOgtstc"rb btd3bbgqrtqr,
b;pr13 18 $q,;0qg qg;68r, 0cOsgca 6g6o;0o qrrb6gbqrr qgr fu*ggob qrrO%rqg3br%g

p;o$gcc Og0tcnb.:.

1900 $gq'lr 6Ubgq 5160o 5;ofl3ogb, 1901-02 gq'gb0o o6ogb3bc'rqgr 0gbgorg 0l-r6c"rq'3q'

b6ogrEr0o. 0b.:b36c"rbqrt c"rqgglr,:0o, 0.:6596ot0o. bob630;q)960r $6o13510 o6o g16g
ItSo6gtt0gblqg er brg3gorgbcn 0b6eq,gq,;qg Br0c"rrgrq,obr. 1903 flCqlt BrqrcDeor
6o6g;dg ttjt6or3cq,c"r0o qrtb6Ubsgr pt btjc.r-btorg0ob 63o6ogbt%g Ocng$ger lrr0g8rc'rp.
i90a Sgq,b bc'rgorqr-qgg0c.r36lgogqo 3.:6goob $C96" grbqr;, barq'c.r t0 Jr66oob cr6
6t$oq';qr 6rgogolr tscOsgca - 096093o3o. org0g; ob o0 o0goror 096093o3or.:9;6o ogcn,

3oborgol,ttly 36c"r35gq'o oq)C; ogcn g0or36gbo.

btjc"rbo BrqrcDeob 6c'rggrdg 6CatqUGog6 0c'rd6lc.rbr0o Brgbr, 6er5cn66 6r0er6qroq'o
0gb6dcnqro, lrergorqr-qrg0c"r36rggb0l bs0bgqr6c"r 6lb0ob gg6erbtqg ro6Bogb.
63a.qflGog6o o;9.:3jp0r 3crOogCoob qrr3,:q'gboor BrE,cDq)ob gc'r6g;dg0
06;3rq,6o6bc"r3r6o gg6cn6obgcqo rCOo Bugr6r Eggob 699oOob $o6;lq0qrg6.
Eco6,:$oq"3c"rbq.ot 1905-1907 $q,3bob 6Ca.quClog6 gt0c'rb3q'gb0o, ox3ob 6tb0gq,gborrb



C6cDb(, bqr66oq,: grBlqot,: b,:Sqrgbl-r, 6c"r0gqrort 6tc.rqggbc"rblg dqro36 Oc"r0ttrt3qrqrt

6Ca.qfl0oob 3g6oc'rqgbo. bljc"r0o Orb,,qQoCQo Bbq)cDeob" 09,:6j3gb.

1909 $gq'b 3q,;qro0g6 6c"r6prdg 6g6ortso e$6gbqg.:. 1916 $cqt, lr.tscq 6gog60o
g;B;qgbortb 0363obXbob qr6c'rb, B)q,c"leo; 6c"r63tdg 0t6gbgbt ggb0o qrlo$6r. $6oq,arb,:
0do0g ;qOc"rBbqgt, Ogbq,ob d3;q'o qr;0bb36ggqo 3jcrbqr;. 3obloqr;6 3c"rq'o6ot gdgbqt
0g6c"rbtlgbo Olb bc"rggq'-lrttsCq Olq'rgqrbg5, 0bcnq,erqg 1917 $ql.b 0r6$tso 0cnbg6bq.:
0olro orboqrob0o B;0crggtb). 6.:0qrg6o0g c'rJg6r6oob 0gqr96rqQ ECbo tsgg5;6Bgbglr, org06r
c"rqrbtg qrtgEc.r3qreb SgJ 0gbq'tso6 0arb6oq,o qrt6Bt.

Brq-,creob XC6 JoSgCB grgt62qbgboor q)Jq)ooq)b, 6c"rgt cnboq'obtso qr;.:61-rgbgq'0t
o;rgeb33ob 3c"r0o$g$0,: (5cDC gc"r6qrt6olb or;302gqger0,:6gc'rboor.) obo 0oo$3ot

6;dq,o96gbuq. rbr6joob lr,>$obrsq0sgCbc"rsg 0gj05oq'o bgot6rqgbcq'o 6r%Eotr
bgq,0dq3.:6Cqrs?. I9L8-I92I $q,gb0o Arq,cDeor 6c"r6grdg ogcn b.:jl6or33q,c.rb blbrq,bc'r
g3;6qroob H;305c.rbl5o 0,lill6gbqrob 09or,:g6o. 6tblr;3gor6gbgqro 60o6c.rb; 6c'r6g,:dob
6;b00; 6;0c"roBobr 1918 $q"tt or63.:6-0.:6i5tso lll6rlrr pt 6g6o10o 03$6oq'o
c"rb 0.: qr3or ol-r at 6 3 b o b $o 6 u q 0 qr g 5 b 6 d c"rqr,:0 o.

1918 $. 13 ,:36oq,b 10o963rg.:lroolr brc'rq,jc'r qQCqCbr$gbob bbpc'rOlbg 5cr3 gcn6qg.:bo;L,
o6;3q.'o $g6goryob qr.: 93695o 6gp$3cr6ob $r6qg6o6gboor erb0;q'g6o b.:0bgqr6c"r

tsg6.:96orgbob 0qgo6.:69 Barq,erj%gCIg8369bob 6t0c"r,6c"r6gldg g6er36gqr g0o6tqr tqol69l-r.
g6oqrc"rb;0 96orb0rqg 0ooqcn bbabfgBCOoqrgbr - gc"rggldobor3oL ,,6g3cnq'ggooll
3o633qro 60o6olr" $c"rqggbob 0o5o$gbob 0gbtbgb. bc'rOb3or-b.:j.:6o19gq'crb 1918 $qnb crOob

p6ob 6c"r6gldg SQbxoqsgcqgs?b $Oobqgt 6oar66olr Ogbr0g bt6otibob o6qgg6oor.

It.:blc.rorl6gl:gorcrrtb b6dc'rq,3b0o (1921 $qr.b orgbg63.:q,o) 0do03qr qr,:$6oq,o grq)cDeor
0g6arb6gb0; bgrObgq,0o $;o93;59b, brqrr6 ob g6;bggq, 3erbSogrq'fio 03g6b,:q'c'rbqrr.
b,:j;6or3gq,c"rb c'r3gJrgoob tsgOqrgg Orb Oggqq'c6 0c3c6orqrr. org6jgor0o rn6 $gq'o$rsgb
6tBg6qbg6. 6c"rg.: b.:Otsc"rbq'c"r0o qg;b6g53bob oOgqgo 6tq.otg$g6ror, 1923 $CEtb, 316o%0o
Br3oqrSgb er olr3o q'g3oq'ob 0.:0gq,b 0919.169lr.

Brq)creor gar33.ldg 30o66t6olbo ogc") btjt6orpq'erb bc"6orqr-qr30c"r36,>$oUqo
Jt6goolr b;%q3,:66t69orob bog6c"rl-r; qgr l-ug6tbSgcoob jt6orgq,o li,:or3ob6c'iOc"rb

6.:06gc"rbob $C96". or;b.:006cq0q,c'rbqrr dl6-Uq g0o66,:6ggq' 36gbtbo65. g6bcngor0o
0tb q;$96;3dggqro,,0cTgcnbgbgbo", org0gl II0bc"rgq'oc"r cnOolr qg6c"rb 5g60.:6oob Hr6gbob
brg6rbggor0o tsgb3qrobrb r3gar60,: bgq,5;$g6gbo 3C3bqlb 0o116,:. 6c"r6grdob
,,0c"rgc"rbgbgboll" g6tgO36q)gbo, 6o09qro6 do6oorlqgtqg 1890-1919 Sqabb ,:lr,:br3b,
g;qr,:r6Bobr qrr 1963 $. 3r6o%tso jl6orgq,re br0cnb6l0ol-r0,: OggqqA0.

H;3tst60t9.:6gbq,ob qrgggbqrl63qlo Egorsg6o 1954 Sgqlb bt566dq'ogo ;3tqr0gc'rgarbolr
nC0q3a 74 $q.b ;bl30o gt6qgtog3rq't, qgt36dtq,gq'o.: q'g3oq'ob jr6crr33q,ort
b.:blgq,rc"rbg.


