
 

პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აპრილი  2018 წელი 

ქ. თბილისში, ნაძლადევის რაიონში, ხორნაბუჯის ქუჩასთან არსებული უსახელო 

შესახვევისთვის ხორნაბუჯის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

1. 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: 

ა) ნაძალადევის რაიონში, ხორნაბუჯის ქუჩასთან არსებულ უსახელო შესახვევს 

მიენოჭოს ხორნაბუჯის I შესახვევის სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

      ბ) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

2. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                        გიორგი ტყემალაძე 

 





brjo6or3Cqsltr ogb6o6oob b.:0o6ob66cn

lllililltlt ll I ilil il ililtlltlilil ill

bra.:6cn 6ggb66otr g6c,rg6uqo bto5g66cn

6bCqlo brbo: 2 405 405;08 009 009 09

# r4469s

qrtbt6oro 1 6g6qgo

J;go3ob630oor,

bl0obt0;6cocn b,>0b,:bg6ob pg6cnbo

27 / r36oq,o /2017 ff.

ItgoC orOoqrobob 036ogoJ;q,o6C6ot)
b;36pbpqrcnb or,l303qrc,rO,l69b a;6.n6 goc"r6go
;qrob36,:ts3oqrtl

0ob

N2

j,:q',:jo orboq'obo, or;3obpgqrgbob 0c,rgqr,:6o

po0og6o 0,lb;or,ld3

b;gar6c"r 5orn6go,

6.:65c"rb3bor, oeb^!1X;Or.r 69gbg6ob gfrergbgqr bl;5g6gcnb N Ml

;*:ilr:; r/b: 3300l00rzrs), i.aq,n-rs a..,-ber3,: tss6c"rb.r-6.:g

0o0q,sb.:63qe lil;? #%:%,c' 
oobrE;6oroor: jrq'rjo cnb,iq,obo, j

b.:a;6cc 6ggb66ob g6c"r36gq, bl,16
N01.12.06.00r.0ss1 5.,0q,3b,:6gq9 , ' 3d6':3o u."?-:u (b,:3,rq9rb66o Joeoo)6or jSBob b,:b3qrflcnqggbr.,,blA;6r"r

+

I

+- r r...'" 
il

Jrlu*'

c,'0_5, r>:,-1elr1c.trL.18<, 5 3-,rlot$o



{ i:ri}.lli";1. *'ir{ }t.:
i'4'r .i,,i ll"l],.1',,:,,r'r,',*'.{''l

5' i11tr,:,';t-r,-tl rL' Lie ril-t.r,r )i -rl17Utl70l(

i:lr' -lc: j,'o,-l'l,rrl-, .,r-,fi rt:"-' 11.01 :tl 17

:_r _

.", .. : it \r {, 1,,:U,' {, \,.,;r.r-!,1{x. |,l j,lrif .l.f r

L'r ; :, fi' rr,-u;''1 rr r':LL n'r1,, q;1 r-r g rr n i I L, : El n [i oL g fir r'r

tsTgMrr 63Clr6r'rcl-t CF,rr36'Jq'cr tn :2t165<r

tr6gpgcrJ6o 5lbr'Ur

#q>ljo o$cr.qrlbo
gbbgrqcr jgF,>

$'

:.-------: :1-r'.,t;"{l'f,.

It u j* I!:!f | !:l](!l-,1i!!l



წერილის	ნომერი:	03-031802463

თარიღი:	24.01.2018

ადრესატი:
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	სსიპ	ქალაქ	თბილისის

მუნიციპალიტეტის	არქიტექტურის	სამსახური
მისამართი:	შარტავას	ქ.	7

ასლი
საჯარო	რეესტრის	ეროვნული	სააგენტო

მისამართი:	წმ.	ნიკოლოზის	/	ნ.	ჩხეიძის	ქ.2

ასლი:	სამისამართო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ		ნინო	ბახიას

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 სამისამართო	 სამსახურის	 ყოფილი
უფროსის	 დიმიტრი	 მახათაძის	 2017	 წლის	 	 2	 მაისის	 N06/5320	 წერილთან
დაკავშირებით,	 რომლითაც	 მოქალაქე	 ია	 ჭანუყვაძის	 N	 M17007056	 განცხადების
საფუძველზე	 ითხოვს	 ნაძალადევის	 რაიონში	 უსახელო	 ქუჩის	 სახელდებას
(ს.კ.01.12.06.001.005).	

როგორც	 მოგეხსენებათ,	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ
საზღვრებში	 მდებარე	 გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელდების	 წესის	 დამტკიცების
შესახებ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2015	წლის	16	ივნისის	#14-
59	 დადგენილების	 მე-9	 მუხლის	 მე-3	 პუნქტის	 თანახმად,	 კომისია	 ვალდებულია
სახელდების	 შესახებ	 დაყენებულ	 ინიციატივას	 დაურთოს	 ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამისი	 სამსახურიდან	 (სსიპ-ქ.	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 არქიტექტურის	 სამსახური)	 მოპოვებული	 გეოგრაფიული	 ობიექტის
აღმნიშვნელი	 კარტოგრაფიული	 მასალა	 XY	 კოორდინატების	 მითითებით	 WGS-84
კოორდინატთა	 სისტემაში.	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ
ინტერაქტიული	 რუკის	 მეშვეობით	 შესწავლილი	 იქნა	 უსახელო	 გეოგრაფიული
ობიექტის	მდებარეობა	და	მის	მიმდებარედ	სახელდებული	ქუჩები.	ჩვენი	მოსაზრებით,
ქუჩის	 განვითარების	 არეალმა	 უნდა	 მოიცვას	 ჩვენს	 მიერ	 რუკაზე
არაპროფესიონალურად	მოხაზული	ტერიტორია	(იხილეთ	დანართი).	

გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 განცხადებაში	 მითითებული	 გარემოებები	 და	 გამოგვიგზავნოთ
ქუჩის	სიტუაციური	ნახაზი	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2015	წლის	16
ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.

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

თინათინ	ნიბლოშვილი



წერილის	ნომერი:	60-0118032642

თარიღი:	01.02.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სახელდებისა	და

																																											სიმბოლიკის		კომისიის		თავჯდომარეს		ქ-ნ		თინათინ
	ნიბლოშვილს

მის:თავისუფლების	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

	

	

	

	ქალბატონო	თინათინ

	

ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 სსიპ	 -	 ქ.თბილისის	 	 მუნიციპალიტეტის	
არქიტექტურის	 	 სამსახურმა	 	 	 განიხილა	 	თქვენი	 	 24.01.2018	 წლის	 	 #03-031802463
(24.01.2018		#14-01180241763-60)		განცხადება,	რომლის	პასუხადაც	გაცნობებთ,	რომ	
თქვენი	 მოთხოვნის	 შესაბამისად	 გიგზავნით	 კარტოგრაფიულ	 მასალებს	 არსებული
ჩიხების,	შესახვევებისა	და	გასასვლელების	მითითებით.

	
სსიპ	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
არქიტექტურის	სამსახური	-	მიწის	ნაკვეთის
საზღვრების	მომზადების	განყოფილება	-
პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის
ხელმძღვანელი	(განყოფილების	უფროსი)

რუსუდან	გეჯაძე
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1:1,000

X:483,513.507  
Y:4,624,178.656

X:483,590.934  
Y:4,624,227.352

X:483,550.642  
Y:4,624,227.304 

X:483,635.283  
Y:4,624,215.476


