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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №28 

2011 წლის  16 სექტემბერი 

ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ 

გვიმბალაურის: 

ა) №1 ქუჩას ეწოდოს ჯამბულათ ხოფერიას ქუჩა; 

ა.ა) №1 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ჯამბულათ ხოფერიას ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ა.ბ) №1 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ჯამბულათ ხოფერიას ქუჩის მეორე ჩიხი; 

ა.გ) №1 ქუჩის მესამე ჩიხს ეწოდოს ჯამბულათ ხოფერიას ქუჩის მესამე ჩიხი; 

ბ) №2 ქუჩას ეწოდოს მშვიდობის ქუჩა; 

გ) №3 ქუჩას ეწოდოს ივანე ხოფერიას ქუჩა; 

გ.ა) №3 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ივანე ხოფერიას ქუჩის პირველი შესახვევი; 

გ.ბ) №3 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ივანე ხოფერიას ქუჩის პირველი ჩიხი; 

გ.გ) №3 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ივანე ხოფერიას ქუჩის მეორე ჩიხი; 

დ) №4 ქუჩას ეწოდოს ბათუმის ქუჩა; 

ე) №5 ქუჩას ეწოდოს გოჩა წერეთლის ქუჩა; 

ე.ა) №5 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს გოჩა წერეთლის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ვ) №6 ქუჩას ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩა; 

ვ.ა) №6 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ვ.ბ) №6 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ზ) №7 ქუჩას ეწოდოს ივანე იმნაძის ქუჩა; 

ზ.ა) №7 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ივანე იმნაძის ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ზ.ბ) №7 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ივანე იმნაძის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ზ.გ) №7 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ივანე იმნაძის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

ზ.დ) №7 ქუჩის მესამე ჩიხს ეწოდოს ივანე იმნაძის ქუჩის მესამე ჩიხი; 

თ) №8 ქუჩას ეწოდოს ალექსანდრე გუგუნავას ქუჩა; 

ი) №9 ქუჩას ეწოდოს არჩილ ჩხაიძის ქუჩა; 

კ) №10 ქუჩას ეწოდოს მეგობრობის ქუჩა; 

ლ) №11 ქუჩას ეწოდოს ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა; 

ლ.ა) №11 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

მ) №12 ქუჩას ეწოდოს გამარჯვების ქუჩა; 

მ.ა) №12 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს გამარჯვების ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ნ) №13 ქუჩას ეწოდოს გურიის ქუჩა; 

ნ.ა) №13 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს გურიის ქუჩის პირველი შესახვევი. 
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2. სოფელ გვიმბალაურის ქუჩების, შესახვევებისა და ჩიხების მარჯვენა მხარეს არსებული 

ობიექტები დაინომროს კენტი რიცხვებით, ხოლო მარცხენა მხარეს არსებული ობიექტები 

დაინომროს ლუწი რიცხვებით. 

3. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

    საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                       
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    რ. ჩიტიძე 

    შეტანილი ცვლილებები: 

   1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №31 - ვებგვერდი, 

16.11.2011 წ. 

 


