
პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2021  წელი 

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, თეოფილე ჩოჩუას ქუჩისთვის საქართველოს სახელმწიფო 

და საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე ანდრონიკაშვილის 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. ისნის რაიონში, თეოფილე ჩოჩუას ქუჩას მიენიჭოს საქართველოს სახელმწიფო და 

საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე ანდრონიკაშვილის  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 
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JCDbbObSOobg rbqr6c.r6o3t03oq,o

(1876 - ?)

b.:j,:6orpqrc.rb g6c'r36gqro lrrblarb, brjr6orggq,c'rb qgg0s)36r$ogqro 6gb33bqro3otl

Jl6q'$ gb gobr qrr lll jl6 o4gq,c'rb 6 gltJgbq'o3ob qrO ggd 6gbCq., 363bob $ca6.

Erob;qg.: 1876 $gq,b br8Cq, 3,:$63o10o, orr3rqrolr ararbCIo, bl0gtq,c'r brblorq'gbr Oooqc"r

orboq'ol,rOo, 1897 $Cqtt qrrl0ot36,: ggoqrobob 0g-3 6o06;bot.

bg;3q-,,: gr.:36d3q,r 6gbgor0o - XC6 0cnb3cn3ob g5o3g6boO00ob og6oqgogqr

B.>JUqOC$%3 b$,:3qerbqr;, bc'rq'c'r Egbr03 3g6boqgrb - 3og3ob gbq36booC00., o1306r

3o3gob g6o3g6lrooC6ob bOUSeCSOg6 0erd6robl0o 0c"rbr$oq,gcrbolr 6r0cr o0r33 VCqb
gr6ogbgb brb$.:3q,3bq,oqgrb qgr qru3,:$o06gb JoSQC0. 3o33ob 3ob30o Orb qrr,:bq'c"rgboot

bgor or3gb ergcD. 0gOqggc"r0, gl5qgs60g6oolr pg6c"rb0r - 3,:boq'o 6o3o33o0 $oblqglqg3br
Oobg; 24 btrorob 3rqrrtso SgrC$c"r3Cbobr 3og3o qrl gl0cn,>06%.:361 00cnbq'og6 bc"r33q,0o.

I 9 03 $q'oqg;6 o0 gc"r ggb c"rqg; 3c"rq'o goob q ot %gqg,:0bgqg3gq,c"rbob fu 90.

bc"lggq,bo qr$6g69bob 0C0sgCa 3c"rbbg,:6gobg tbqr6cr5o3t8goq'0t Sgqgtgc'r6o36

b;j0otbc"rbll-r 0ogc"r bCq. - l0blqggbqgl b1303gbb blCIglq,rn blb$l3q,3bq.,olr;or3olr,

orrbr086c"r0q'c"rbqrr J6gl-rslrorrbrg, oggbgbeJ tslJC8sgc'r5o0gbl-r ,,3. 3;bgq,o", ,,J. Jbqg-B3oqo"

pr,,3c'rbb$. ;6qr6c"r6o".

p6c.rqgrqr6c.r .:6;qrgg.:qrg6tp Brqgoc.rqgl orboq,ob0o, i;;qg;g qrlg3;30o6qrr 6glrgolob
bc"rgo;q'-qg0c"r36;6ouqo OgCItor; 3,:6$oob $goqrobob 3c"rOo$g$b. rbqg6c"r6o3r03oq,o

3;6b;3gco63boor qglgrbq,c.r3qgl j,:6o3gq'o lrcngolq'-qrg0c"r36lOgbotr bglqg3ooro

c"r66;6c"rlr, gg66,:qr ,,JSJqrob" 6gqglj$c"r6b o6r3q'o (;r,:,,) $C6C-Cqb, 0llror;6 g6cnlqr

Ogb;c"rbqr; 6gqgrj6or0o. l90a $gq,b qgr$ri5o06gb qqr 03$3bob 6ob30o 16 B.:bgb.



brroobgobutsq,ctJ,:0rg $qnb 20 orgbg63rq,b qgr glSbr3gor6cbuqo bgqgr0bSq9gq'c"rb'>

qp,:g$gbgU.

bgcoo co3ob 0C0sgCa 33q,b3 6ub;bq'3b 3.:$69o10o, lrlqqr6 6q'3bgbb tsc'r6ob 3l6r56dc'r

6g6rc.rb; qgl o65r5o9c;6ogbolr Br0c"rgrq,ob3b;. 1906 $gq'b qr,:b6g6qrl cnboq'obBo'

Og0rc'rbqrt q,Cbbq'36 boSo;q'-qg30c"r36li5ogq bbbCorgbtso ,,!Q3rbb" qqr 
"Ubo30o"'

6c",0q,gbog 5;flc"rqocrqrt 6cng gc.r6pl6o,:br qr,> goq'o33 0lbl6rdoll 69q9,:j$o6c'rboor;

or;5;0b6c"r0qrcnbqrr 53661q' ,,0er6blg60o". $96q91 b$;6ogbb 33ober0o3g6 lr':3oorbgb%3'

ogbgbcgl Jt6$ogqr [b33qr.O"0gbb ,,3lbg*,o'o qQJ ,,J6Boq,o". ,,erb6;63ob" or3;q'or3lq'ob

gg65;q'gbCIo 5l$l63bgq,ol 03$b,:bgqroo; -,,PbllKnfi u urellH f e Hr"'

0o6;$oqrgc'rbpl 6pbgorob 3o633qro b;bgq'O$oger ltorrorbo6c'rb r6B3363bob 3103':5o;0o'

191 I $Cqb oogbtH.: blOgqg.:0cn 6rqrrbrbq,gb,: 3o0bo60o, Cd3bo or3olr tsCESQCa

grqr.,:blOq'gboqgl6 6loj6l, oarq'Sberqgr 0c"rlr3c'r30o, brqrlS boUqg0boob grq'bo 0cn$oc"rboor

JBq,bB qrrb6gbqr; og6oqrogq ETJUqOCO%C,6b6': or3ob tsCOeCA odgq'gbgq'o 6':bpr'

$;l-rgq, o gc"r b,:% q3165l63or.

ot3qrrSo63CqrS? 6ber36cnbq9l 6gbg3lbo, 030q96o0 36oro $Cq'" ogbc"r36r Jr6ob0o'

brqrrg qrrs0or;36r CqCC66c"rggj6o3g6o 3g6bgbo qr; $qlbg qqlb6gbqg,:033o916olBo.

b;%q3;66;63oroqgl6 cnlbl006ar0q'obq9l bc"rSolq'-q30c"r36':6ogq' 6l0c"6303borr5' oger

6gbgorotl bc"r6olq,-qrgacn36l$ouqo og0lotl 3;66oob (,,036033o33bo1r")

Ir;bg;65r63orolr boS6ertr 0qro3r5o, 1917 Vq.b 6ca.quoor0q3 3bo36c'rbqr.:

q,mbtb;tso. 6Ca.q'ggoob 00OsgCa 6gbgor0o qgrb6pbqgr o66q'obob bbSq)oo)'

q.:b6g6gbob tsCosgCa 3bc"r36c"rbqrs orgq'r30o; ogt'r tso5;6rb blj0Sorl 0o6ob06ob

6$03bgbgqlo q?b orgq'r3ob jrq'l joborr3o'

I 917 $q.,ob 6erg0bg60o ,:o6Bogb brjr6orpq,erb 36c"r36pq'o brblc'rb $336':q9'

1 9 1 8 $q,ob co3b g63q,oqr,:6 o gc"r,:0o363,:33,:boolr bgoOob $cg6..

l9l 8 $q,ob 26 o;oblr bCq., 0cn.:$g6r b,:jl6orpq'arb qrr0c'rS3oqggbq'c'rboll SlOcr6blqrgboll

rCOtrC.

1918 $gq,b ogc"r b;jr6o33q'crb q.o30c'r36;6oUqo 6gb3gbqro3ob 3r6q'r096$ob $CA6t'

1919 $q,ob l2 0;6$oqr,:b s6B33qro ogcl b,:jr6orpq'c"rb 6SbJgbq'o3ob qglOggd5SbCq'

36gbob $Cg6tSg b;j,:6orpq'c"rb bc"rSorq'-qr30cn36lOouE)o agts;cnl 3166ool-r lrooco' ogc"r

i;0bgqg6o 3cnoolloob orl305qgc'r0.:6g qrl lrl3c"rbb$o$UGocq 3oOoboob $C96"'

tgzl $q.b or3bg63rq'bo, brjr6co3gq'crb qgg0o36r$ouq 63b33bq'o3rbg lrsblcnorr

63b3orob orl3qgrbb0oblb qrtobobSr 0orr36c"rbob br5,:553ber 6$ag63bgq';qr orgq'r3ob

E.:'b6ttso.

c"r3gJ;goob ngsq3g qgr6B; brj;6or3gq'arCIo pr r66dgq,gbqgl brjr6orScqob lrerSolq'-

qgg0c"r36lgouq oun,:ort 3t6i5ot0o qg$3r6o069b 1921 $q"1, 4 6o90bg6lr, orboq'ob0o,



b;3gcn;6 brbq,Bo, 61,:or.:gol.lgBqCtr 1921 $q'ob bcoq,c'rb 6g3r3Eo6ob tsgr0qr6c"r0q'c"rbolr

CIcpcbrp.

l-tj;6or3gq,cnU c"r3gJ,:goob $q"lror,:3ob,:orgob qr;6gg0oq'o lr;36c"r$gb$c.r

OlSoggbglgogbolr cot3oqgl6 ,:6opgbolr 0oi56ocn, 1922 $q,ob 10 orgbg6gq,ob qtOocn

b3q'0gc.r6gqg qguJrgo06gb S16gogbob bbgr q'oqgg6gbotb 36orlqr. .:3,:qr0gc.rgc"rbob gr0c.r

Jo6 c"rboor guor3 obg Bq,Cb I 922 $qrob ; g3ob6c'r0o.

1923 $q.b 016g8o (qr,:0c'rg3oqrgbqrarbob 3c'rOogggob orl30aqrer0,:6ob 6o3mq,99c
j166o3rdob qrrJrgo06gbob 0C0sgCa) grbqgr qgr03c"r0ob or,:3OAqgc'r0.:69. oggbgbqg.>

3.:6gogqr gbg3qrar6o0lr,,3tbgr66o'0.

1924 $qrob qrbr$goboqrlb bgq,0dqgrSgq,c"rbqr,: brgc"rgcE)cDrcD ;2qrbggbob b,:0%rqrollb.

1924 $q,ob r6ob6c"rb r56obrblc'rorc tatbgbobrb qrrOog3oqggbq,c"rbob 3c"r0o000olt

$336gborlb Qb r2glbggbgq'orr 0ol3l6br6qrlq,orl6 g6orlqr bbq)r3oq)r CldUOr
Bc"rq"cDgJts3oqrob bl6l3Bo, orboqrolrob 0;bqtelbqtrqr,

1924 $q"b a bgjgg0b36tt JC",OC rbqg6obo3,:tsgoq'o er olbcrb a,:3rbo0goq'o
bc"rq,0g3o3gbob gbg6obr60r 3;g6gq,0; 09o63 0ggt4bott 0COqgca qrr$rgo06r
boer0q3oOob 0c.r5;bg6olr lbqrc"rb. ti,:b.:0.:6oq'c"r0 Jc.l6C l5qg6c"r6o3r03oq'b blbagq,otl
gO;qq,gbo bc"r0,:, qrrb36ggr Oogbt5t, cog06,: ;06obgoob 6r0c'r ogo l0 $q,oor 03166o
o%r'rq,,:6oob Jrgo86c'rboor Egg6g;q't. JsrOC l6qg6er6o3r0goq,ob 0g0qg5r"r8o bCsg.

br36$CgCq'ol. qrlSrgo0drCb3qrorl g06rgq,gbc"rbr, 0,:or CIc'r6ob qgr0ggdbgbgq'o 36gbotl
qrgJggrggbo, 1937-38 $qgboL qgoqgo gg6c"r6ob qr6c'rb qgrb36oggb go0bo6otl
bb3;qr.:bb3r 0br6g0o. brgr6rgqgcDqg, Jc'rOC rbqr6er5o3r03oq,og 1937-38 $q'gbob brbloorr
s?oqg gg6c"r6b g0bb336Jqrr. Otb%g 16,:996o odgbbgbr 6pbgqr35cn3,:6 ,,bl-tcn36olr

$o663btso".


