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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---თებერვალი  2018 წელი 

 

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ივერთუბნის ქუჩასთან არსებული უსახელო  

გასასვლელისთვის ივერთუბნის I გასასვლელის 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) ჩუღურეთის რაიონში, ივერთუბნის ქუჩასთან არსებულ უსახელო  გასასვლელს 

მიენიჭოს  ივერთუბნის I გასასვლელის 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 
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ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	სსიპ	ქალაქ	თბილისის

მუნიციპალიტეტის	არქიტექტურის	სამსახური
მისამართი:	შარტავას	ქ.	7

ასლი
ნიკო	ქებურია

პირადი	ნომერი:	48001026683
მისამართი:	დ.	ჩხოროწყუ	დ.აღმაშენებლის	ქ.	N
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გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	საქმისწარმოების	პროცესი	მოქალაქე	ნიკო	ქებურიას	2017	წლის	12
სექტემბერის	 მატერიალური	 სახის	 N	 06/9811	 განცხადებაზე.	 ხეხილსანერგე
მეურნეობაში,	 უსახელო	 ქუჩის	 სახელდებაზე.	 როგორც	 მოგეხსენებათ,	 ქ.	 თბილისისი
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:	60-01180042132

თარიღი:	04.01.2018
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	 	 07.12.2017	 წლის	 	 	 #03-031734121
(07.12.2017	#14-01173411319-60)		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	-
განყოფილების	უფროსი

რუსუდან	გეჯაძე
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X:486,689.571  
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X:486,656.468  
Y:4,619,366.514 

X:486,577.847  
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X:486,524.411  
Y:4,619,512.633



c0gdc cDdOepOb0b etu 601)0.30 000O0 t)
b0,J6bcduqPm

ogr6glrogo:
j,lqr,lj orboqoolot Sp6o9oJuqro6g6ob bl_ioJ j,lqr,rj odocgoLob

dg6o3o,),rqrogg6olj o6jo69jOg6ol-r l-ro01.rob16o

3olr,:3o6oor tsu66o3ol j. z

olrqro

6o3r'r j6b16oo

Jo6,rqo 6o0D6o: 48001 026683

3ot,:3,r6oo: qr. 6bar6c'rDgf p.,lp8,itsg6Xbcpob j. N
26

flg6opol-r 6rn366o: O3-O31734121iE
:+l

tr
or,r6oqro : 07 . 72,201,7

5,l36clbgr5or, 6c'r8 b,lbgqpegbotio ed boObc"rpodob SclEobo,r8o 0oEqo6o6Cabb
oq8o6ob$6,r6opqo liuiEobflo68c"rgbob J6elggbo Eqjocpojg 6ri3e jgdp6ooli 2017 pqjti rZ
bgllogEdx6ob Eoi5g6ooep26o b,:bob N 06/9811 6o66b,rpgbogg. bgbocptdbc6ac
Eg166gqbo8o, 2lr.lbgpc"r dU6ob 1i,:bggpgb.:8g. 6c"r6c'r60 Ae6gbtJC6gbior, j. ,anp.,irnii
Ep[ioooJoqrogggoli tq6o6ob66ogopq ti.r8qg6gbtso Eqgb06c ac",aoleoucp; clbogdogbob
li,rtrggqrgboli flclrn! q.iEg3oggboli tsgbdbgb doqod orboepolioli tgOngo.locrr-,;d;O"b
bo;6gbpqab 2015 flsgoli 16 o36obo\r #I4- 59 q.rq6gboqgboli Ag-9 Epbspob 

"6{l-3 
i1dJ5of,

o,rliobEosg, 3cl0o1rou 3oqq.ogd2qod bobnqpqgbob tsgbob0b qogg6{lbpc3 ,ron6nl6"n!ou
qdt6oob i. orboqoliob Ep6ogoJoqogggoli 0g6oob tsgb.:bo8otio Ulatr.rUp6oqo6-ffift.fl-d
orboqtobcrb 0p6ogoJoqogggob o6joggigp6ob boEbobt6o) Ec'rJoacbuwn 6gce56ogopp0
cldogj6oli ,rqE6o8g6gqo dd6oo66dgouclo Edbdqpd Xy 3erc"r6qo6J66b0b Eoorotgboo,
wcis-84 3c'rc'r6Qo6dOcDd bob69EoEo. liobgcpq6dobo eo boEbc.rpo3olr dq0oliool-r Eog6
o6(vg6oj6ou(?o 6p3ob Egts3gc.rboor 061if,,l3qopo oj6o pb,:bgpc'r 6ca66dqlo?cp0
cQbogi6oli Eqgbo6gc'rb,r qr,r Eob 0o8pgb,r6gq li,rbgppgbtqo dflBcbri. b3g6ri-Acliro8OXbno,,jflf;roli 5obgoor.:6gboli o6goqrEo U6eo Ec'ro08ob bgg6b Eog6 6[3,:8g
o 6 o J 6 cl grli o c'r 6,1 q?p 6 o e E c'rb o uu rp o g g 6 o g cl 6 o o ( ob o qr gor p l, 6 o 6 o o ) .

6orbcl3ol, tsgobfld3c?c'ror 6o6gboqrgboBo Eooroorgbpcgo 6o6g0c'rgbgbo qro 5oEc.r53o6$o36qorjpt,oli liog2ogop6o 6ob_o8o j, orboqobob EpbogoJdepogg6ob bo36gbpcfcel zO1! pq"il, rO
o3 6oboli 4t I 4-59 qr.:qr6g 6o ep gb ob ts glroboE o1ruq.

jupu j orboqrobol-i 0p6ogo Jogo636oli
bo36rgdpgc'r - bobgqqrgdoto qro
l-to0dcnqo3oli,lcrOolroo - 3cl0olroolr
oro36yqrn0ofig

orobuoo6 6ode3ots3oqo

mdoqrobo, 0114, mogobJuersnflb dragpoEn 2, sotr: (+9s5 321 2 rs 92 92, sakrebnlo.g,e
Freedom square 2, 0114 Tbilisi, Georyia; Tel; +995{32} 2 f5 92 gili rrvww,sakrefruls,ce



wlt+6

dtq-td grloqoboL 8p5_o6o$qogngob
ts4r6nbpqc,,b nJgAyqe,g.:6j " "

d-5 q,. g5sbgngsdgt

6orbergor 6sSobogcbo.

}:$tr|' a'.<66o sqobs6stsoseo

t2.0e./7 (



b.:j,:6or3Cq,ertr o3b6o6oob bl0o6ob66cn
bla.r6cn 6ggb66ob g6c,r3 6Uq. b,l,l5g66 c,r

ilililIilt l/lilll ltil il illlllilill lil

0ob: jrq'1,16 <nboq,,6y116, cn.>3o[i1o3q,3boli 0r"r3qr;bo
N2

bJOo16rn 6ocn66o,

6b36b b;A.r6c.r 69;tr66rob 3(rrn3bpq, b.:;536grntr N M17016074 
5

J:jH:T;Ttffi;:;H:*i,m.,., ;, lil.ltl
trla':6rn 633bg6ob g6rn36pqr t-u;6gbgcntso sgr0uqo 0cn6.lgp03bob or;6;b6;qg, 3d6;go 6o3orob (bs3rq9;b66rcy) rcrr(oo

ilifi.:i:l'i;HT;:m::'r'.'f t"b6r*'uq 'o''3isr"'r' 5.:rBbo.: sn"ir,,uiq,e.q3b.: ,,b;.y,6,rn 6s3bs6or,
6g036;go.:, drrnEgq,og rf, t6ob

qrl6,:6oro 16g6qro

# 369s77

Jt6ogob63door,

b.:0obt0r6corn b,:6b,lbg6ob gg6c,rbo

Clq,.lC cntloq,obob
ll.:.;6gbgq,11[l or;30;,qoer0.:("r3[l
;grob36.:0.rog,b

0obr0r6oro: -O"q,J. oiil l1\R. t^a-^r. 
' 

!^vuuJv, ri i(.ru 
J fz. \\ \\ \\ tllPt gr)\ g!,

gbgq'o b;.bo 2 405 ,10j. 08 00e ()09 0e

KA}117622101973 t7

08 / bgjgg0bg6o t z0t7 ff.

036o6oJ.:q"r)O00ot)

b;q)er6 5ocr6r6o

,o J rl, u,vr thb o:: -f

$,if'..1,:\J. |jl &0Rr il btt L a i]fi irij i r,) ;:1, il f, i$ il L
Lir,jflif ii|lli,llL ,tJ,r :dtL)

qgo0og6o 6ub.:or,:dg



b.:.1;6or.r
l- u

B:,t:JtH,iffi,,s.,

lli;r[]iiij;lltlli j I,l:)li.rl){:,i' j

bo$glgog6o 6;b.:gro
j;qr;jo otboqrrr:lLlo

3b;b3q,cr .jUl',.>
6;69brq3bob bor03tuo NNl170t 6071

0o0$.:q.o3i)o[t or.if,.roqo 0g 09 20]7

X- j+86709 21 74
Y=.rf g-J 93 l 3 Z404


