
პროექტი 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2023 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ჭიჭინაძის ქუჩისთვის და მასთან არსებული 

ორი შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების, გიორგი და ზვიად 

უგრეხელიძეების 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: 

2. გლდანის რაიონში, ჭიჭინაძის ქუჩას და მასთან არსებულ ორ შესახვევს მიენიჭოს 

აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების გიორგი და ზვიად უგრეხელიძეების  სახელი, 

თანდართული რუკის თანახმად. 

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

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

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

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

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 





















ადრესატი:
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საჯარო	სამართლის
იურიდიული	პირი	ქალაქ	თბილისის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული
განვითარების	სააგენტო

მისამართი: თბილისი,	შარტავას	ქ.	N7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	03-0322199120
თარიღი:	18/07/2022 	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

როგორც	 მოგეხსენებათ,	 გლდანის	 რაიონში,	 ზაჰესში,	 მდებარეობს	 ჭიჭინაძის	 ქუჩა.
ვინაიდან	ვერ	დგინდება	პიროვნების	ვინაობა	და	ღვაწლი,	რომლის	აღსანიშნავადაც
ქუჩას	 სახელი	 მიენიჭა,	 ცვლილების	 განხორციელების	 მიზნით,	 მოგმართავთ
თხოვნით,	 შეისწავლოთ	 ჩვენს	 მიერ	 დანართში	 არაპროფესიონალურად	 მოხაზული
ტერიტორია	 და	 გამოგვიგზავნოთ	 ზემოხსენებული	 გეოგრაფიული	 ობიექტის
სიტუაციური	 ნახაზი	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 16
ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.

დანართი	2	(ორი)	გვერდი.

ნინო	ვარდოსანიძე

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



ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	16-01222082127
თარიღი:	27/07/2022 	

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	თავმჯდომარეს

ქ-ნ	ნინო	ვარდოსანიძეს

მის:	თავისუფლების	მოედანი	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

ქალბატონო	ნინო,

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტომ	განიხილა	თქვენი
18.07.2022	წლის	#03-0322199120	(18.07.2022წ.	#14-01221992341-16)	განცხადება,	რომლის	პასუხადაც	მოთხოვნის
შესაბამისად	 გიგზავნით	 კარტოგრაფიულ	 მასალებს	 არსებული	 დასახლების,	 სკვერის,	 სპორტული	 მოედნის,	 გზის,
ჩიხების,	შესახვევისა	და	გასასვლელების	მითითებით.	(იხ.	დანართი)

ოთარ	ჩიტიძე

სააგენტოს	უფროსი	(მოვალეობის	შემსრულებელი)



 

გიორგი უგრეხელიძე 

 (1966-1993) 

აფხაზეთში დაღუპული მებრძოლი, სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა მედლით 
„მხედრული მამაცობისათვის“. 

  

 რიგითი გიორგი უგრეხელიძე დაიბადა 1966 წლის 29 იანვარს აფხაზეთში, სოფელ 
ლინდავაში. 

რიგითი  გიორგი უგრეხელიძე ირიცხებოდა  მეორე საარმიო კორპუსის 23-ე ბრიგადის 
პირველი მოტომსროლელი ბატალიონის რიგებში. 1992 წლის სექტემბრიდან 
ჩართული იყო საომარ მოქმედებებში. მან თავი გამოიჩინა, როგორც საქართველოს 
ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებულმა მებრძოლმა. 
მონაწილეობა მიიღო ბატალიონის მიერ ჩატარებულ ყველა საბრძოლო ოპერაციაში. 
განსაკუთრებით თავი გამოიჩინა 1993 წლის 4-5 იანვრის და 16-18 მარტის ბრძოლებში. 
აქტიური მოქმედებებისთვის იგი არაერთხელ იყო აღნიშნული ხელმძღვანელობის 
მიერ. 1993 წლის 16 სექტემბერს მტრის მასიური შემოტევის დროს გიორგი მცირე 
ჯგუფით წინ გადაეღობა მტერს. სწორედ ამ ბრძოლაში დაიღუპა მტრის ტყვიით. 
დაკრძალულია აფხაზეთში სოფელ კელასურის სასაფლაოზე. 

სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“. 

 

ზვიად უგრეხელიძე  

(1968-1993) 

აფხაზეთში დაღუპული მებრძოლი, სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა მედლით 
„მხედრული მამაცობისათვის“. 



ზვიად უგრეხელიძე დაიბადა 1968 წლის 24 ოქტომბერს სოფელ ლინდავაში. 1992 
წლის სექტემბრიდან, ძმასთან გიორგი უგრეხელიძესთან და მამასთან გრიგოლ 
უგრეხელიძესთან ერთად ირიცხებოდა მეორე საარმიო კორპუსის 23-ე ბრიგადის 
პირველი მოტომსროლელი ბატალიონის რიგებში. იგი მამაცობითვის არაერთხელ იყო 
ხელმძღავლობის მიერ აღნიშნული. 

1993 წლის 23 თებერვალს სოფელ აჩადარაში ზვიადი ერთ-ერთი პირველი ჩაება 
ბრძოლაში და მტრის ულმობელმა ტყვიამაც არ დააყოვნა, არ დაინდო, ულამაზესი 
ჭაბუკი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. დაკრძალულია აფხაზეთში სოფელ 
ლინდავაში. 

სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“. 

 

 




