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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	51

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	გუმათში	გეოგრაფიული
ობიექტების	სახელდების	შესახებ

საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის
კოდექსის“	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილის,	24–ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	„ა.ე“
ქვეპუნქტის,	„	გეოგრაფიული	ობიექტების	სახელდების	შესახებ“	საქართველოს

კანონის	მე-8	მუხლის	მე-7	და	მე-8	პუნქტებისა	და	„მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	საზღვრებში	მდებარე	გეოგრაფიული	ობიექტების	სახელდების
წესის	დამტკიცების	შესახებ“	საქართველოს	მთავრობის	2015	წლის	1	ივნისის
№239	დადგენილებით	დამტკიცებული	წესის	მე–7	მუხლის	მესამე	პუნქტის	„გ“

ქვეპუნქტისა	და	მე–15	პუნქტის	შესაბამისად:

1.	დამტკიცდეს	წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	გუმათში	ქუჩების	სახელდება
დანართი	№1–ის	შესაბამისად.

2.	 კონტროლი	 განკარგულების	 შესრულებაზე	 დაევალოს	 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	 მერსა	 და	 საკრებულოს	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
საკითხთა	კომისიას.

3.	 შემდგომი	 რეაგირების	 მიზნით,	 აღნიშნული	 გადაწყვეტილება	 გადაიგზავნოს
საქართველოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	 საჯარო	 რეესტრის	 ეროვნულ
სააგენტოსა	და	სამოქალაქო	სერვისების	განვითარების	სააგენტოში.

4.	 დაევალოს	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 კონკრეტული	 ღონისძიებების
გატარება.

5.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

6.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონით	 დადგენილი	 წესით,	 მისი
გაცნობიდან	ერთი	თვის	ვადაში,	ქუთაისის	საქალაქო	სასამართლოში	(მისამართი:
ქ.	ქუთაისი,	კუპრაძის	ქ.	№11).

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



 

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2023 წლის 31 მარტის  №51  განკარგულების 

დანართი №1 

 

  

1 გუმათი 1-ლი ქუჩა 

2 გუმათი 1-ლი ქუჩის I შესახვევი 

3 გუმათი 1-ლი ქუჩის I ჩიხი 

4 გუმათი 1-ლი ქუჩის II შესახვევი 

5 გუმათი 1-ლი ქუჩის II ჩიხი 

6 გუმათი 1-ლი ქუჩის III შესახვევი 

7 გუმათი 1-ლი ქუჩის III ჩიხი 

8 გუმათი 1-ლი ქუჩის IV ჩიხი 

9 გუმათი 1-ლი ქუჩის IX ჩიხი 

10 გუმათი 1-ლი ქუჩის X ჩიხი 

11 გუმათი 1-ლი ქუჩის V ჩიხი 

12 გუმათი 1-ლი ქუჩის VI ჩიხი 

13 გუმათი 1-ლი ქუჩის VII ჩიხი 

14 გუმათი 1-ლი ქუჩის VIII ჩიხი 

15 გუმათი მე-10 ქუჩა 

16 გუმათი მე-11 ქუჩა 

17 გუმათი მე-11 ქუჩის I ჩიხი 

18 გუმათი მე-12 ქუჩა 

19 გუმათი მე-12 ქუჩის I ჩიხი 

20 გუმათი მე-2 ქუჩა 

21 გუმათი მე-2 ქუჩის I შესახვევი 

22 გუმათი მე-3 ქუჩა 

23 გუმათი მე-3 ქუჩის I შესახვევი 

24 გუმათი მე-3 ქუჩის I ჩიხი 

25 გუმათი მე-3 ქუჩის II შესახვევი 

26 გუმათი მე-4 ქუჩა 

27 გუმათი მე-5 ქუჩა 

28 გუმათი მე-5 ქუჩის I შესახვევი 

29 გუმათი მე-6 ქუჩა 



30 გუმათი მე-6 ქუჩის I შესახვევი 

31 გუმათი მე-7 ქუჩა 

32 გუმათი მე-7 ქუჩის I ჩიხი 

33 გუმათი მე-8 ქუჩა 

34 გუმათი მე-9 ქუჩა 

35 გუმათი მე-9 ქუჩის I შესახვევი 
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