
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე 
უსახელო ქუჩისთვის ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს ბაჩანა 

ბრეგვაძის 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 ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს ბაჩანა 

ბრეგვაძის 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 





წერილის	ნომერი:	01-01181433816

თარიღი:	23.05.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

	

ბატონო	გიორგი,

	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერიას	განცხადებით	მომართა	მოქალაქე	ანა	ბრეგვაძემ,	ქ.თბილისის
რომელიმე	ქუჩისთვის	ბაჩანა	ბრეგვაძის	სახელის	მინიჭების	თაობაზე.					

მოგახსენებთ,	რომ	აღნიშნულ	საკითხთან	დაკავშირებით,	საქართველოს	კულტურისა	და	ძეგლთა	დაცვის
სამინისტროდან	 წარმოდგენილია	 გამოჩენილი	 ქართველის	 მწერლის,	 მთარგმნელის,	 ფილოსოფოსის,
საქართველოს	 მეცნიერებათა	 ეროვნული	 აკადემიის	 აკადემიკოსის,	 საქართველოს	 მწერალთა	 კავშირის
წევრის,	 ორგზის	 ღირსების	 ორდენის,	 ფილოსოფიის	 მეცნიერებათა	 დოქტორის	 ბაჩანა	 ბრეგვაძის
დაკრძალვის	 ცერემონიის	 გამართვისთვის	 უწყებათშორისი	 კომისიის	 სხდომის	 ოქმი	 (იხ.დანართი),
რომლის	 საფუძველზეც	 სხვა	 ღონისძიებებთან	 ერთად	 გათვალისწინებულია	 	 ქ.თბილისის	 რომელიმე
ქუჩისთვის	ბაჩანა	ბრეგვაძის	სახელის	მინიჭების	საკითხის	წარდგენა.		

ზემოაღნიშნულის	გათვალისწინებით,	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციულ	საზღვრებში
მდებარე	 გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელდების	 წესის	 მე-7	 მუხლის	 I	 პუნქტის	 თანახმად,
ვშუამდგომლობთ	თქვენ	წინაშე,	რათა	ქ.თბილისის	რომელიმე	ქუჩას	ეწოდოს	ბაჩანა	ბრეგვაძის	სახელი.

გთხოვთ,	აღნიშნული	ინიციატივა	განიხილოთ	დადგენილი	წესის	მიხედვით.

დანართი:	6	გვერდი.

	

	

პატივისცემით,																																																																																																							

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი კახა	კალაძე







6o8<oBgSoqro jo6o4gqro 85g6qqrob, 8oo6g86gegol.r, ggocqr<'rlrcogcobob, bojo6oggcqrcob
SggSog6gboor g6cog5xop., u3oqgSootr o3oqg8o3<obotr, bodo6o3gqirarr g6g6ocg'o

3og3o6ob 5g36ob, ar6gEotr qro6bgbob co6qg6ob, ogo6g SoBobegotr, oc{)o' $og$o3udob,
gi3oo89 otgooSSocqrob, ogoSg go3obo8gocgoll, qro3oor uqrSoSgSgbeqro[,ro qro bobob <o6g8o6

36g8oob egop6go$ob, goqqrcnbcogoob Sggsog6gbooro qrcogf6<,r6ol,r boBo6o b6g6godob
qro36doqp3ob gg6g8<'r5oob Soqroqqrcn6go6o8ogoSeqr qrcn6ggg gogo6orgobogob

X6ggboar8ca6obo 3afoboob bbqrcn8ob cajSo

gf. oioqqrobo 16/02/20166.

2016 6q>otr 16 orgbg6goqrb bojo6ogccp-tr 3xcqrgx6obo qD dggqr'o qroggob
bo8o5ob66cotso tso6o6qo goScoBg6oqro jo6o3gqro g6g6cgob, got6gg6gcpnt,

goqroobcngcol.rob, b{r6oggc9-tJ Sggsog6gbooo g6cog6lopn o3oqrggool.r o3ogggo3cnbob,
bojo6or3gcpc'rb 85g6oqrar 3o33o6ob 5g36ob, c'r6g8ob qo6bgbob co6qg6ob, ogo6g
SoBobqrob, ocq)oD $og$ogodob, gi3ooSg crogoo83oq>ob, ogo6g 5o3obo8goq>ob, qrgoa)
oqSoSgSgbq>obo qro bobob co668ob J6gooob qox6go6ob, goqqrcotrc,agoob g996o969lo'o

qrcnj6co6ob boBoSo b6g6odotr. qo36doqr3ob gg6gScnSoob Soqroq>co6go6oSogoXcqr

qcn598g SoSo6argobo3ob 35ggloootsc"r6obo 3coSoboob bbqrcoSo. 3co8o6oob
tsgSoqr6gSqrcnbo8o 8gqoo5:

o) Sobgoq> gocn6godg - bojo6'3cqcDtr Jxep0l6nLro qro dggqroo goggob go6ob66o -
3crSoboob o g85qrco8o6g ;

U) 8o5o5o bg6o3otsgoq)o - bojo6ar3geqr-b ;xcr0l6obo qro dggcgaru qrog3ob go6ob66ob
Scooqgoq>g;

6) jg'ggo5 qrySbodg - bojo6officp",tr ,imp0r6obu qr dggegoo qog3ob go6ob66ob
S6Bgggqro;

q) q4oo 5o68o5oo - j. oboegobob SXSogo3oqrogggob 896o;

g) 5o5o bogob3ogo - j. oboqrobob Sssogo3oqrogggob 8g6ob Bcnoqgocgg;

e) !u3o 
5ob6o33oqro - j. aiocqrobob SpsogoSoqrogggob 8g6oob JUcROx6ob bojoqrojco

boSti\6ob Xg6cnbotr Scnoqgoqrg ;



8) AocD66o oegolggoS3ocgo d. orboegobob S3SogoSoeqrogggob bo36glXqcntr
aro385qcn8ot6g;

o) o6tsoqqr oocpoJgodg - bojo6c6Cep<'rb tso5ogo5 boj8gou 8o5ob66ob Scnoqrgocgg;

o) goco6go 3o3oX6odg - bojo6cgCe?cDtt goSoStroo 8o5ob66ob Scouqgocgg;

3) 5o5co 3colobodg - bojo6o3gcp-b Soo36cobob uqrSoSob66ogoob Xgt6aftob 8<ouqgocqrg;

eg) 836ob 3o35odg - 86g6ocqro, 8oo6685gciro, qJoepcoepcnAol6 SggSog6gbooo

qcoj6o6o, 36arggtrco6o;

8) 8o8o gocn66o (S3ooqrodg) - bobXqqrog6co u3oqgSoob 36c'rgcn36g$ogg6o;

5) gcqroqroSg6 3o3ogo - quSg gogoboBgoeqrob bobgcgarbob obocqrobob b$gegSSogcn

X5q96bogg6ot, 6gj6 o6o;

co) Sobgoqr d,>6o5or - 33b,,3g68gbob" qro6gj6co6o;

3) boq6o jSooogeqrodg - qnqXbob SSg6oeqroo qro bu8cnADqo 8c"rq3o6goo SosargcoSob

qo6gj6cn6o;

U) 8o6o5o go3oou8gocqro - oUoegobob 85g6oq>on cgo bu8co3oqcn 8<oqrgoSgoo

JoSogcoSgbob gog6aroo6gbob qro6gj6cn6o.

3oSoboob bbqrc'r8ob gb66gbcaqr6gS:

o) Sobgoqr goar6godg - bojo6o4gep<",b JUcpOX6obo qro dggqroo qoggob 8o5ob66o -

3coSoboob o485qrco8o6g;

b) 8o5o5o bg6o3o33ocpo - bojo6c6gcp-t, Jlcp636obo qro dggegalo qroggob 8o5otr66otr

Scooqgocgg;

$ jga,6o5 qXSbodg - trojo6ogCcpob Jlcp616obo qro dggegalo qog3ob 8o5otr66ob

86B93gqro;

q) qo3oo 5o68o5oo - j. obocqrobob S3Sogo3oegogggob 896o;

g) 5o5o bo5ob3ogo - j. oboqobob SsSogoSoqrogggob 8g6ob Scnoq6ocgg;

g) 8o3o Sob6o8goeqro - j. oboeqroboLr SXSogo3xqrogggob 8g6oob J3cp$l6ob bojocqrojco

boSbobX6ol"r pg6c"rbob Scouqgocqrg;

\J



8) Aoc'>6Ao oepolggo8gocgo C olocqrobot-r SXSogo3ocgogggob bo36gbXegcnb

atgS5qrcoSot6g;

o) o6Boqqr aruqro3godg - bojo6ogCcp-tr 3o5o6o5 brjSgoo 8o5ob66ob 8<ooqr6ocpg;

o) 836ob 3o35odg - 86g6oqro,8oo6g85CoTnt

$ 8o8u 6oco6go (fuooqrodg) - botrSqgog6ar o3oqrgSoob 36c'rgai6gbgogg6o;

ep) ge?oqo8g6 3o3o3o - ogoSg gogobotsgoqrol.r bobgegcnbob oboq>obob bobgq86ogco

35q96bog96ob 69j6oo6o;

8) Sobgoqg dugoSoo - 33Lr,,Jg68gbob" qro6gj5ar6o;

5) bog6o jXooargcgodC - qoqrXbob 86g6ocqrat qro boScogoqaD Scoqr3oSgoo 3oSangcoSob

qo6gj6cn6o;

cn) 8o6o5o qro3oooB3ocqro - arboegobob 85g6ocgat go bo8cogoqco 8c'rqr3lSgar
SoSargcoSgbotr 6ug6arooSglob qro6gj6cn6o.

bbqcoSob oo3S5qcoSu6gc"rbqo bojo6'3gegcob 3Seggx6obu q,r dggeqrar qrogotr

8o5ob66o - Sobgoeqr gocn66udg.

Lrbqrc'r8ob SqgqoSo - oS6oqroXeqro q,g3o66o8g56ob qro6gj6co6o - Scoqro6 6o88odg

3coSoboob 8o96 Soqgbseg oj6o goqroSg3g$oqrgbu garbc'r3c"rlr:

1. j. aioq>obotr 8SSogoSoegogggob 8g6oob XS6XSggqrgcob boBoSo b663odob co5obob

Sbo6qro$g6ob 8o85oo, qro36doqr3obaroS qro3ogso6gb3egn ggccpr bo$o6co

qcoSobdogbob 6oSbco6gogqrglo, 3g6darqr: 85g6oqrat qro boScogoqoD 8coqgoSgoo

8oo58o5qrob So6argcoStso buBoSo b6g6odob qro36docggo, qoS36doeqrugo box6cn

,,3g68gbo"-b (bo6o$XrcpoD 8co8bubX6gbo, bobobegC, DgOoSoSjoSo) 8ar8bob36gbo,

bo6ogSocqrc"r bpg6o (200 oqroSou5Sg), troScnjoqrojco SoSo8gogSg qroSbS6goo

66o5bJco6goo 38635gCepg-Bo, bujoqrojco bob66ogcn bosgqrogo6co qrobSo6gbob

X86X5ggcq,gogD, bogegogob 8c.r5gb6oggbo - 3gooqrSc"r6gcolo, 6oqobggSgb qo
gu36docg3o. olrCAC X8635ggcggcob arboqrobob g6o-g6aro jSBoboo3ob boBoSo

b6ggodob bobgcqrob 8o5o$gbob Sgbobgb bo3oobob j.orbocgobob SXSogoSuqrogggotr

bo36gbSeqrcnbogob 5u6qrgg5o.

tr \v\.v r



2. boio6c4gcqrcnb 8o5o6o5 bojSgoo bo8o5ob56cob X8635ggq>gcob l.ro6ogSoqgco S6arggboob

q6cob l:o8cogoqrcog]6o3o Sgb6ogobo qo 3bog6a$cog]ob qroggoboogoLr qoSo5gbooo
ScoSgbob Soqrgbo (gb3<o66o, 8o6ts635ob qro6g68go/co6go6o8gbo, bo$o6<,rgbob tsg8o$g6o8o

bo3o663qxo 3c'rqrogooU o5/qro bo6oSgglc'r bog3ogoglolr 8o6o3ob qg3ot66o8g56otr
8<nboqroSgbo, 8<obobcggcobob oSgc'r68o6glo 8o6B63ggb'o6 qro3ogtso6gbrpn
898q3q3gbob tsgbobgb).

3. bojo6oggegcnb bo3o66oo6jcob booSob bo3oogqr6<n $odo6tso qD 8oo68o5qrob

3o5'gcn6Bo bo8<ojoeqrojcn SoSoBgoqrob Bu5o6globoogob oxgoeqrgUgqro

qrcnSol.rdogbgbob go5bcn6gogcpSbD.

4. bojo6arggqr-b JXe*0l6obo qro dg6qrat qoggob tro8o5ob66<ob go6ubcn6gogcgcnb

S6arggbob 3coc"r6qro6rgoo, 3c'rSobootr 59369loo6 qo BgboboSob SSggbgboo6

3cn8X5o3ogoD q,D boco66oSoSogoco bo3oarbglob 3B63G3gcggoDqJD.

bbqrcoSotr oog85qrco8u6g:

Sobgoqr goco6godg

trbqrafob 8qro3o5o: 

\., W,
I

5<oqru6 6o88odg



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

წერილის	ნომერი:	03-0318193130
თარიღი:	12/07/2018
ხელმოწერილია	ელექტრონულად	
პინი:	2282

	

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 ნიკოლოზ	 ბარათაშვილის
ქუჩის	 მიმდებარე	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 უსახელო	 ქუჩისთვის	 დაჩი
უჯარმელის	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	 უსახელო	 გეოგრაფიული	 ობიექტის
მდებარეობა	 და	 მის	 მიმდებარედ	 სახელდებული	 ქუჩები.	 გიგზავნით	 ჩვენს
მიერ	 რუკაზე	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული	 ქუჩის	 სიტუაციურ	 ნახაზს
(იხილეთ	დანართი).
გთხოვთ,	 შეისწავლოთ	 განცხადებაში	 მითითებული	 გარემოებები	 და
გამოგვიგზავნოთ	დაჩი	 უჯარმელის	 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
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ქქ-ნნ	თინათინთინათინ	ნიბლოშვილსნიბლოშვილს

მისმის:	თავისუფლებისთავისუფლების	#2
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ქალბატონოქალბატონო	თინათინთინათინ,

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურმა
განიხილა	თქვენი	 13.07.2018	 წლის	 #03-031819313	 (13.07.2018წ.	 #14-01181932990-67)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)
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