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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

              ბატონო ბესიკ,
  დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და 
ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 
სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს, „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების 
სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და მასთან 
დაკავშირებით განმარტებას. 
        როგორც მოგეხსენებათ, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის 
ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N 28 
დადგენილების შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის 
ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გვიმბალაურში არსებულ ერთ-ერთ ქუჩას 
(N3) ეწოდა ივანე ხოფერიას ქუჩა. 
        2019 წლის 27 აგვისტოს ლანჩხუთის მერიას თხოვნით მომართა მოქალაქე 
თინათინ ხოფერიამ. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, მისი მამა გახლდათ 
ონოფრე ხოფერია, მაგრამ მოიხსენიებდნენ, როგორც ვანოს, ზემოთხსენებული 
ქუჩის სახელდების დროს მოხდა შეცდომა -სახელწოდების დამახინჯება და ქუჩას 
დაერქვა ივანე ხოფერიას ქუჩა. თინათინ ხოფერიას თხოვნაა, ქუჩას გადაერქვას 
სახელი და ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა. 
         ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  „გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, 
აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა 



სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის შექმნისა და მისი დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის N178 
დადგენილების შესაბამისად, მიმართა გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, 
აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა 
სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას, აღნიშნული საკითხის შესწავლის, 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისა და თანხმობის მიღების მიზნით, რომ, 
ივანე ხოფერიას ქუჩას (N3) გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას 
ქუჩა.
      გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, 
გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის 2019 წლის 
4 ნოემბრის N18 სხდომის ოქმით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მიეცა თანხმობა, საკრებულოს მიერ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ორი 
პიროვნების- ივანე ხოფერიას და ონოფრე ხოფერიას იგივეობის დადასტურების 
შემთხვევაში, სოფელ გვიმბალაურში ივანე ხოფერიას ქუჩის გადარქმევისა და 
მისთვის ონოფრე ხოფერიას სახელის მინიჭებაზე. 
      გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა 
იურიდიული სამსახურის მიმართვის საფუძველზე წარმოადგინა გამოკითხვის 
აქტი, რომლითაც დასტურდება, რომ ონოფრე ხოფერიას მეზობლები და 
ახლობლები იცნობდნენ და ეძახდნენ ივანე (ვანო) ხოფერიას. 
             პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 
ზრდას.
           პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 
განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ადმინისტრაციული და შესყიდვების 
სამსახურის  უფროსის მაგული კუნჭულიას კანდიდატურას. პროექტის მიღება 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



                                                                                                                                                          პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №
2019 წლის     დეკემბერი

 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების 
სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 

სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის 
პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 
მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის 
შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის 
ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 
წლის 16 სექტემბრის N28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/09/2011; სარეგისტრაციო კოდი 
010250020.35.112.016050)  შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
      „გ) №3 ქუჩას ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩა;
      გ.ა) №3 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩის პირველი შესახვევი;
      გ.ბ) №3 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩის პირველი ჩიხი;
      გ.გ) №3 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ონოფრე ხოფერიას ქუჩის მეორე ჩიხი;“

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

               საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე
 

http://www.matsne.gov.ge/
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პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის     დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის 
ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
61–ე მუხლის მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 
1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად:

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

მუხლი2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან 
ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს „საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით გათვალისწინებული წესის 
შესაბამისად.

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი 
თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის  22–ე 
მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად;

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                               

დანართი 

 



ცნობა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის 
ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა 
და ნუმერაციის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 
სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის N28 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები 
შეუძლიათ წარმოადგინონ 2019 წლის              დეკემბრამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს აპარატში მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი 
ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09).
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ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით 
დადგენილი წესის შესაბამისად, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, 
ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიისთვის გეოგრაფიული 
ობიექტის სახელდების თაობაზე თქვენს მიერ N4885, 15.10.2019 (N8867/01, 15.10.2019) წერილით 
წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით გიგზავნით ამონაწერს ამავე კომისიის 2019 წლის 4 
ნოემბრის N18 სხდომის ოქმიდან. 

დანართი: 1 გვერდი

პატივისცემით,

ილია ბეგიაშვილი

მინისტრის მოადგილე


