
პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---აგვისტო 2018 წელი 

 

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მერაბ მამარდაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო 

სკვერისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის 

გიორგი ქარაიას 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, მერაბ მამარდაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერს 

მიენიჭოს ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის 

გიორგი ქარაიას 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 

 





წერილის	ნომერი:	03-031810255

თარიღი:	12.04.2018

ადრესატი:
თინათინ	ნიბლოშვილი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო	-	სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისია	-	კომისიის	თავმჯდომარე

ქალბატონო	თინათინ,

		გაცნობებთ,	რომ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში	შემოვიდა	მოქალაქე
გულნაზ	ქარაიას		(მცხოვრები:		ართვინის	ქ.	#53)			განცხადება	#19/031810064-03,
რომელიც	ჩუღურეთის	რაიონში	მდებარე		სკვერისთვის	მისი	ვაჟის,	გიორგი	ქარაიას,
სახელის	ინიჭების	შესახებ	თხოვნას	ეხება.

	 	 	 	 	 მოგახსენებთ,	 რომ	 	 გიორგი	 ქარაია	 დაიბადა	 1981	 წელს	 აფხაზეთში,	 ქალაქ
გულრიფშში.	 ჩვენთვის	 ცნობილი	 მოვლენების	 შემდგომ,	 	 ოჯახმა	 დატოვა
საცხოვრებელი	სახლი	და	მას	შემდეგ		ცხოვრობდნენ		ჩუღურეთის		რაიონში.

	 	 	 	 გიორგი	 ქარაია,	 	 2003	 წლიდან	 ჩაირიცხა	 კომანდოს	 111-ე	 ბატალიონში,	 რის
საფუძველზეც	 გაიწვიეს	 ოსურ-ქართული	 კონფლიქტის	 ზონაში.	 2004	 წლის	 19
აგვისტოს,	 საქართველოს	 ტერიტორიული	 მთლიანობისათვის	 ბრძოლაში,	 იგი
გმირულად	 დაეცა	 ერედვის	 მთაზე.	 2005	 წელს,	 მას	 მიენიჭა	 ვახტანგ	 გორგასლის	 მე-3
ხარისხის	ორდენი,	გმირული	თავგანწირვისა	და	სამშობლოს	სიყვარულის	გამო.

	 	 	 	 	გ.	ქარაიას	დედამ-გულნაზი	ქარაიამ,	მოგვმართა	თხოვნით,	მისი	შვილის	სახელის
უკვდავსაყოფად,	 ჩუღურეთის	 რაიონში,	 მამარდაშვილის	 ქუჩის	 N	 15-ში	 მდებარე
სკვერს,	 მიენიჭოს	 კაპრალ	 გიორგი	 ქარაიას	 სახელი	 და	 განთავსდეს	 მემორიალური
დაფა.

				გთხოვთ,	გაითვალისწინოთ	გ.	ქარაიას	დამსახურება	ერისა	და	სამშობლოს	წინაშე	და
აღნიშნულ	სკვერს	მიანიჭოთ	დაღუპული	გმირის	სახელი.

				წინასწარ	გიხდით	მადლობას	გულისხმიერებისათვის.

				წერილს	თან	ახლავს	დანართი		6		ფურცელი.

	

			პატივისცემით,

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	-	მაჟორიტარი	წევრი რამინა	ბერაძე















წერილის	ნომერი:	03-031815268

თარიღი:	01.06.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერია
მისამართი:	შარტავას	ქ.	7ა

ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურის	უფროსს	
ქალბატონ	რუსუდან	მირზიკაშვილს	

გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 ჩუღურეთის	 რაიონის	 მაჟორიტარი
წევრის	 რამინა	 ბერაძის	 2018	 წლის	 10	 აპრილის	 საქმე	 #19/031810064-03
დაკავშირებით,	 რომლითაც	 მოქალაქე	 გულნაზი	 ქარაიას	 განცხადების	 საფუძველზე
ითხოვს	ჩუღურეთის	რაიონში	უსახელო	სკვერისთვის	სახელის	მინიჭებას.	
როგორც	მოგეხსენებათ,ქ.თბილისის	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	 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,	ტერიტორიის	განვითარების	არეალმა	უნდა
მოიცვას	ჩვენს	მიერ	რუკაზე	არაპროფესიონალურად	მოხაზული	ტერიტორია	 (იხილეთ
დანართი).	
გთხოვთ,	 გამოგვიგზავნოთ	 სკვერის	 სიტუაციური	 ნახაზი	 იმ	 საზღვრებში,	 რა
საზღვრებშიც	შესაბამისი	რეკრეაციული	ზონის	სტატუსი	აქვს	მინიჭებული.

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	-	სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისია	-	კომისიის
თავმჯდომარე

თინათინ	ნიბლოშვილი



წერილის	ნომერი:	67-01181622008

თარიღი:	11.06.2018
ადრესატი:

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი:	თავისუფლების	მოედანი	N2

	

სიმბოლიკის	კომისიის	თავჯდომარეს

	ქ-ნ		თინათინ	ნიბლოშვილს

მის:თავისუფლების	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

	

	

	ქალბატონო	თინათინ,

	

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	 	მერიის	ურბანული	განვითარების	საქალაქო	სამსახურმა	 	 	 განიხილა	 	 თქვენი	
01.06.2018	წლის	 	 #03-031815268	(01.06.2018წ.	#19-01181522655-67)	 	 განცხადება,	 რომლის	 პასუხადაც	 მოთხოვნის
შესაბამისად	 გიგზავნით	 კარტოგრაფიულ	 მასალებს	 არსებული	 ჩიხების,	 შესახვევების,	 	 გასასვლელებისა	 და
რეკრიაციული	არეალის	მითითებით.(იხ.	დანართი)

ურბანული	განვითარების	საქალაქო
სამსახური	-	პირველადი	სტრუქტურული
ერთეულის	ხელმძღვანელი	(საქალაქო
სამსახურის	უფროსი)

რუსუდან	მირზიკაშვილი


