
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე 
უსახელო ქუჩისთვის არქიტექტორის ჯოვანი სკუდიერის 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)  მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე უსახელო 

ქუჩას მიენიჭოს არქიტექტორის ჯოვანი სკუდიერის  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 





CgoCQJSg 3s$o3690gqrc'r brgc.rbc.r 6oar66o,

xc't3cbo b3pqog6o (1816-1851), g6n3bgooo oOrqoCeo, rodo0Ci0m6ol, 6c.r0gqtjJ0

6s6bs3go60bUq'o oq)boq,o UJoOoD boj,>6or3gqrc.rb 6o0c.rBgboqr rfijo$CCOcnfiot; 0c'r6oU. ogo
ogo 3o63gqro s6joq5gj6c"r6o, 6c'r0gqr0sg orboqrolsolr 6s6sEg6os6gbsb sbq,gbg6o, gg6coJgq'o
btborcoo 6o16olr. OoLo 36c'rCCgool b,:jr6orggq'cntso ,:Bgbps 06sg,:qro Eg6c'rbs-6r6gbc.rbs.

3g6dccp, olboqrob0o: oCJOd)o, 6lcn0gqro6 ogcn Jo6ggqro Ls6s66gbo lrsorgsg6c.r 6s69bobs s6;
016$o.r brjr6otggq'cnBo, t6,:0gqr 0orgqb 31g3,:bo,>Eo, 3o63gqro 3,:33sUol6o "SJbJgolJ" $o3ol,r
brg,:$6c.r 6r6gbcnbs, Jo63gqro Cgnb boqgo orboqrobtso Oqr. 0633,>6%3 rbqrrbqggqro
Bgqg6golob.r qrt g.$. 006Jqo boqEro, orboqrolrolr "lr,:36gbgq:cnb" o:,:3qr,>Jo6ggq'o 0gbc.rb.:,

6co0gqro6 Oob Uo3gor6gb,:bl6 flrliirorqrgg6qrr, "3gcnoq'Bc.rboq'orc bc36gbgq,c.r", 6c'rEqrob
qg,:6bcbo Ut3o66g6go qrt6b.rbo-lr gg6jgocb;6 rb6gq,Cbqgr, jrq,rj€o Jo6ggq'o 3,:gg, s66gorgg
So6ggqro b.:ber6rq.oargb6ogo btqo, 04gdrgg,:6o, 96or-96oro gggq:r%C rsg6Cgcto 0663rq,o
jr6qrr3gbc qrc bbg, l36c"r6or orboqrorrlBo ,3ot6ggqro 516o9o 6,:goLg6,:q'ob (6.qr3cn6odob bsb.
blqoqgt6 o.Argobotsgoq,olr jgB,:Oqgg) q)r qgrgool rq0rEg6gbq,ob gr0%o6ob 0o0qggbr$g
gg6ogco6oob qg,l6g60r6gbob S6c.rgjgobr (dggqlo qr,: tbrq,o JUJoD, gg60.:6gq'gbob 3erq,ar6or)
6r0c6 oor0l0r qgoqgo 6c.rqro orboqroUob 0r6gbgbs 6r3o6ob cg; 0olro 0o11316,o t6qgg6oob -
qgrSoor lq0ltsg6gbq,oU 610bo6ob ger60o6gbsbr sror 9cc'r6sqgsqg j,:q',:job 6,:63ool69bl0o.
0o63186or, 6er0 gL ogcn Jo63gqro ,:6 96or-96oro 3o6ggq,o eoqgo g6brbgq,o 66crbbg6uC0ot
g36c'r3rtso XIX brg3gbgtso, 6cn0gqro6 gtjgog6rqg $.6 gb$6gbqg,: 3t6obob, ggbob eJ
bcngog6oro bb3r qgoqgo g36c'r3gq'o j,:qr,:jgbob gg6g6gbob 6g3co6bg6gjgo,:b.

1851 V. X.bJUqgoC6o, 35 $q'crll ibr30o, g6rgo3gqrrcg sgroquJc orboq'oLflo, q,:36drq,gb
oboq,otsogC aromq)o3g6 llbsgq;r c.rt'g (; 0gsOlqg,:qr6 r6bgbcnbb).

orlOrElqr 0godq,gbr oorj3;Lr, 6ar0;,;.ru3gqgog6ob 0g0cnj8gcggbob 6s6989, 6o0gq,br0 qgoeo

RgJ$qo 0ogdq3ob,6c.r6cn6g or0oqrollo'u, JbCaC, jl6orgq,o JUC3OU6oL 0o0,:6cn, tsggdqrgbgqro,:
orboq,obob,l qr; b,:jr6cn3gq,erb XDI b. ,:r4joggjgg6ob grbboq,3r.

2016 S. 0glt6gq,qgr 200 $Cqo ;6joggjgs,6olr q.orbrqrgboqgrb. gb orr6oqo .:qo6ots6,:
.coboq,obob 6cn0oli $Oobqgr Sggdog er Ss3qrgb g3q,gUor0o; brjt6orgCqcob g6o36gq,
0gg6o36gbroc carqggOortso Blg,:6qgc br0g66og6ar 3cnbg96966os org0lbg "acn3,:6o U3gqgo96o qg,:

brj,:6or3gqrcn"; 6,l0cnogr brjs6or3cq0ob JUq,OU6obr qg,: dg6q,or.: qgrg3ob br0o6ob66c.rb qg,:

orboqrobob 0g6oob JUqOU6Uq:o qobobdogbgbob 6g6g6ob bgq0g$gcnboo $ogbo "5cn3r6o
b3gqgog6o". ;0.:gg qg6c'rb bsbg63gq,liq 0o69186or a. b3gq.oog6ob brbgq,ob g3gq.:3L,:gcqtsre
orboqrobob 6c'r0gqro0g jgB,:b tE 6r6gbobrli g$cnqreill 0olro btb3q,o.

ts,:$ogob6g0oco

Urjr6o39q,cnb g6cngbgqro 036tjr;;,.i;gb,:o>.: r3rqggOoolr

3o6-369%oqogSgo .13.:qgg0o3c'rbo

olboqrolrob L.t36gbgqrerb orrg0aqgc'r0.:6gb

2/L ar-ar- el

6cnob 6gg66gq,o

8,092017 $.









ადრესატიადრესატი:	 საქართველოს	ეროვნული	არქივი
მისამართიმისამართი: საქართველო,	თბილისი,	0160,	ვაჟა-ფშაველას	გამ.№1

წერილის	ნომერი:	03-031734659
თარიღი:	12/12/2017 	

გენერალურ	დირექტორს
თეონა	იაშვილს

ქალბატონო	თეონა,

გთხოვთ,	არქიტექტორ	ჯოვანი	სკუდიერის	საქართველოში	მოღვაწეობასთან
დაკავშირებით	 მოგვაწოდოთ	 თქვენთან	 დაცული	 შემდეგი	 სახის
ინფორმაცია:

ჯოვანი	სკუდიერის	ნამსახურეობის	ნუსხა	და	ინფორმაცია	მისი	ქალაქის
არქიტექტორად	დანიშვნის	შესახებ;
სკუდიერის	მიერ	დაპროექტებული	შენობების	ჩამონათვალი;
ინფორმაციას	სკუდიერის	გარდაცვალების	შესახებ;

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

თინათინ
ნიბლოშვილი





ადრესატიადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერია
მისამართიმისამართი: შარტავას	ქ.	7ა

წერილის	ნომერი:	03-0318193133
თარიღი:	12/07/2018
ხელმოწერილია	ელექტრონულად	
პინი:	2167

	

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 მთაწმინდის	რაიონში,ზვიად
გამსახურდიას	 სახელობის	 სანაპიროსთან	 მდებარე	 უსახელო	 ქუჩისთვის
ჯოვანი	სკუდიერის	სახელის	მინიჭებასთან	დაკავშირებით.
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
მოპოვებული	 გეოგრაფიული	 ობიექტის	 აღმნიშვნელი	 კარტოგრაფიული
მასალა	 XY	 კოორდინატების	 მითითებით	 WGS-84	 კოორდინატთა	 სისტემაში.
სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ	 ინტერაქტიული	 რუკის
მეშვეობით	 შესწავლილი	 იქნა	 გეოგრაფიული	 ობიექტის	 მდებარეობა.
გიგზავნით	 ჩვენს	 მიერ	 რუკაზე	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული	 ქუჩის
სიტუაციურ	ნახაზს	(იხილეთ	დანართი).
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 განცხადებაში	 მითითებული	 გარემოებები	 და
გამოგვიგზავნოთ	 ჯოვანი	სკუდიერის	ქუჩის	სიტუაციური	ნახაზი	ქ.	თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 16	 ივნისის	 #14-59	 დადგენილების
შესაბამისად.

თინათინ	ნიბლოშვილი

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

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=03-0318193133&pin=2167


ადრესატიადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართიმისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

წერილის	ნომერი:	67-01181973784
თარიღი:	16/07/2018
ხელმოწერილია	ელექტრონულად	
პინი:	5717

	

სიმბოლიკისსიმბოლიკის	კომისიისკომისიის	თავჯდომარესთავჯდომარეს

ქქ-ნნ	თინათინთინათინ	ნიბლოშვილსნიბლოშვილს

მისმის:	თავისუფლებისთავისუფლების	#2

ტელტელ:+995(32)2	15	92	92

ქალბატონოქალბატონო	თინათინთინათინ,

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურმა
განიხილა	თქვენი	 12.07.2018	წლის	 #03-0318193133	 (12.07.2018წ.	 #14-01181933002-67)	განცხადება,	რომლის
პასუხადაც	მოთხოვნის	შესაბამისად	გიგზავნით	კარტოგრაფიულ	მასალებს	არსებული	ჩიხების,
შესახვევებისა	და	გასასვლელების	მითითებით.	(იხ.	დანართი)

რუსუდან	მირზიკაშვილი

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახური-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი
(საქალაქო	სამსახურის	უფროსი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=67-01181973784&pin=5717



