
  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №39 

2011 წლის 28 დეკემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შუხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ 

ზემო შუხუთისა და სოფელ ქვემო შუხუთის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შუხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზემო 

შუხუთის: 

ა) №1 ქუჩას ეწოდოს ლელოს ქუჩა; 

ა.ბ) №1 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ლელოს ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ა.გ) №1 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ა.დ) №1 ქუჩის მეორე შესახვევს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეორე შესახვევი; 

ა.ე) №1 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეორე ჩიხი; 

ა.ვ) №1 ქუჩის მესამე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მესამე ჩიხი; 

ა.ზ) №1 ქუჩის მეოთხე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეოთხე ჩიხი; 

ა.თ) №1 ქუჩის მეხუთე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეხუთე ჩიხი; 

ბ) №2 ქუჩას ეწოდოს იოანე ნათლისმცემლის ქუჩა; 

გ) №3 ქუჩას ეწოდოს წმინდა მარინეს ქუჩა; 

გ.ა) №3 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს წმინდა მარინეს ქუჩის პირველი ჩიხი; 

გ.ბ) №3 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს წმინდა მარინეს ქუჩის მეორე ჩიხი; 

დ) №4 ქუჩას ეწოდოს ანა კალანდაძის ქუჩა; 

ე) №5 ქუჩას ეწოდოს ვალოდია წულაძის ქუჩა. 

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შუხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ქვემო 

შუხუთის: 

ა) №1 ქუჩას ეწოდოს ლელოს ქუჩა; 

ა.ბ) №1 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ლელოს ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ა.გ) №1 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ა.დ) №1 ქუჩის მეორე შესახვევს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეორე შესახვევი; 

ა.ე) №1 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მეორე ჩიხი; 

ა.ვ) №1 ქუჩის მესამე ჩიხს ეწოდოს ლელოს ქუჩის მესამე ჩიხი; 

ბ) №2 ქუჩას ეწოდოს ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა; 

ბ.ა) №2 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ბ.ბ) №2 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

გ) №3 ქუჩას ეწოდოს წმინდა გაბრიელ ქიქოძის ქუჩა; 

დ) №4 ქუჩას ეწოდოს ნოდარ დუმბაძის ქუჩა; 

ე) №5 ქუჩას ეწოდოს პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა; 

ე.ა) №5 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ვ) №6 ქუჩას ეწოდოს გამარჯვების ქუჩა; 

ზ) №7 ქუჩას ეწოდოს წმინდა გიორგის ქუჩა; 

ზ.ა) №7 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს წმინდა გიორგის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ზ.ბ) №7 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს წმინდა გიორგის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

თ) №8 ქუჩას ეწოდოს წმინდა გაბრიელ ბერის ქუჩა; 

თ.ა) №8 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს წმინდა გაბრიელ ბერის ქუჩის პირველი შესახვევი;  

თ.ბ) №8 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს წმინდა გაბრიელ ბერის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

თ.გ) №8 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს წმინდა გაბრიელ ბერის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

ი) №9 ქუჩას ეწოდოს მთაწმინდის ქუჩა; 

ი.ა) №9 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს მთაწმინდის ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ი.ბ) №9 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს მთაწმინდის ქუჩის პირველი ჩიხი; 



  

ი.გ) №9 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს მთაწმინდის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

კ) №10 ქუჩას ეწოდოს სვიმონ კანანელის ქუჩა; 

ლ) №11 ქუჩას ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩა; 

ლ.ა) №11 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩის პირველი შესახვევი; 

ლ.ბ) №11 ქუჩის მეორე შესახვევს ეწოდოს წმინდა ნინოს ქუჩის მეორე შესახვევი; 

მ) №12 ქუჩას ეწოდოს ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა; 

მ.ა) №12 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ანდრია პირველწოდებულის ქუჩის პირველი 

შესახვევი; 

მ.ბ) №12 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ანდრია პირველწოდებულის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ნ) №13 ქუჩას ეწოდოს ილია მართლის ქუჩა; 

ნ.ა) №13 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს ილია მართლის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ო) №14 ქუჩას ეწოდოს რუსთაველის ქუჩა; 

ო.ა) №14 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს რუსთაველის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ო.ბ) №14 ქუჩის მეორე ჩიხს ეწოდოს რუსთაველის ქუჩის მეორე ჩიხი; 

პ) №15 ქუჩას ეწოდოს წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის ქუჩა; 

პ.ა) №15 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის ქუჩის პირველი 

შესახვევი; 

ჟ) №16 ქუჩას ეწოდოს წმინდა თეკლას ქუჩა; 

რ) №17 ქუჩას ეწოდოს წმინდა ბარბარეს ქუჩა; 

ს) №18 ქუჩას ეწოდოს წმინდა ნიკოლოზის ქუჩა; 

ს.ა) №18 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს წმინდა ნიკოლოზის ქუჩის პირველი ჩიხი; 

ტ) №19 ქუჩას ეწოდოს მთავარანგელოზების ქუჩა; 

ტ.ა) №19 ქუჩის პირველ ჩიხს ეწოდოს მთავარანგელოზების ქუჩის პირველი ჩიხი; 

უ) №20 ქუჩას ეწოდოს ვაჟა-ფშაველას ქუჩა; 

უ.ა) №20 ქუჩის პირველ შესახვევს ეწოდოს ვაჟა-ფშაველას ქუჩის პირველი შესახვევი. 

3. სოფელ ზემო შუხუთისა და სოფელ ქვემო შუხუთის ქუჩების, შესახვევებისა და ჩიხების 

მარჯვენა მხარეს არსებული ობიექტები დაინომროს კენტი რიცხვებით, ხოლო მარცხენა მხარეს 

არსებული ობიექტები დაინომროს ლუწი რიცხვებით. 

4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე 

 

 

 


