
 

პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2023 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, დემნა შენგელაიას ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში 

დაღუპული მებრძოლის თორნიკე ქურდაძის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

       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: 

1. გლდანის  რაიონში, დემნა შენგელაიას ქუჩას მიენიჭოს აფხაზეთის ომში დაღუპული 

მებრძოლის თორნიკე ქურდაძის სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

      2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებ 

    3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 





















 

თორნიკე ქურდაძე 
(1968-1994) 

აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი გმირი, 
დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით 

 

თორნიკე ქურდაძე დაიბადა 1968 წელს. მონაწილეობას იღებდა საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში აფხაზეთში, სადაც მან 
განსაკუთრებული მამაცობით გამოიჩინა თავი. 

მსახურობდა მე-2 საარმიო კორპუსის 24-ე მექანიზებული ბრიგადის 
შემადგენლობაში სპეცსპეცდანიშნულების ჯგუფში (გლდანის საძმო) და 
მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში ოჩამჩირის რაიონში. 

თორნიკე ქურდაძის, როგორც სპეცდანიშნულების რაზმის მეთაურის და მებრძოლის, 
საომარის მოქმედებების წარმართვის ცალკეულ ურთულეს პოზიციებზე და 
განსაკუთრებული დამსახურებების ნუსხა ასეთია:  

1992 წლის ოქტომბერში, ოჩამჩირეში, მეცხრე რაიონში შემოსული რუსი დესანტების 
განადგურების ოპერაცია სანაპირო ზოლში; 

1992 წლის ოქტომბრის ბოლოს, ოჩამჩირეში, მეცხრე რაიონში შემოსული  დესანტის 
(სეპარატისტების) განადგურების ოპერაცია (ოქტომბერი); 

1992 წელს, ოჩამჩირეში, სოფელ მოქვში, სეპარატისტების მიერ განხორციელებული 
შეტევის მოგერიება; 



1992 წელს, ოჩამჩირეში, ნოემბერ-დეკემბერში, მონაწილეობდა ლაბრასა და ტამიშში 
საბრძოლო მოქმედებებში, რა დროსაც აყვანილ იქნა 12 სეპარატისტი მეომარი და 
გადაცვლილ იქნა ტყვედ აყვანილ ქართველ სამოქალაქო პირებზე. 

1992 წლის 22 ნოემბერი, ოჩამჩირე, ირაკლი ამირეჯიბის ცხედრის გამოყვანის 
ოპერაცია. 

1992 წელი, ოჩამჩირე, მოქვის ჩაის მეურნეობაზე განხორციელებული შეტევის 
მოგერიება. 

1993 წლის ივლისი, ტამიშზე გადმოსხმული დესანტის  განადგურების ოპერაცია. 

თორნიკე ქურდაძე არაერთგზის იყო დაჭრილი. დაჯილდოებული იყო ვახტანგ 
გორგასლის III ხარისხის ორდენით. 

დაიღუპა 1994 წლის ოქტომბერში, ოსი სეპარატისტების მიერ გატაცებული 
ახალგაზრდის გამოხსნის ოპერაციის დროს  ცხინვალის რეგიონში. 


