
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---მაისი  2019 წელი 

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, წერნაქის ქუჩის მონაკვეთისთვის  მსახიობ ლეილა 

აბაშიძის  სახელის მინიჭების შესახებ 

 

     1. საქართველოს ორგანული კანონის  “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 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 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

 ა) ისნის რაიონში, წერნაქის ქუჩის მონაკვეთს მიენიჭოს  მსახიობ ლეილა აბაშიძის     

სახელი,   თანდართული რუკის თანახმად. 

 ბ) ქალაქ 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 

 





 

ლეილა აბაშიძე 

( 1929-2018) 

მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, 

თბილისის საპატიო მოქალაქე. 

დაიბადა თბილისში. დაამთავრა საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის 

თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი 1951 წელს. 

კინოში მისი დებიუტი შედგა ნ. პიპინაშვილის ფილმში “ქაჯანა” (პატარა კატო) 1941 წელს. 

შესრულებული აქვს შემდეგი როლები: იუტა (“ოქროს ბილიკი”, 1945), ნაზიბროლა (“აკაკის 

აკვანი”, 1947), ყვავილებიანი გოგონა (“ქეთო და კოტე”, 1948), ნინო (“გაზაფხული საკენში”, 

1950), მარინე (“ჭრიჭინა”, 1954), ლელა (“ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან”, 1954), ლია (”აბეზარა”, 

1956), მანანა (“ჩვენი ეზო”, 1956), მაია (“მაია წყნეთელი”, 1959), მზია (“სად არის შენი 

ბედნიერება მზია.”,  1959), დაგმარა (“მე ვიცეკვებ”, 1963, “აზერბაიჯანფილმი”), ძიძია 

(”ხევისბერი გოჩა”,1964), ნინო (“შეხვედრა წარსულთან”, 1966), ლალი–მზევინარი 

(“შეხვედრა მთაში”, 1966), ვარდისახარი (“დიდოსტატის მარჯვენა”, 1969), ქეთევანი 

(“მოლოდინი”, 1969, სცენარის თანაავტორი), ლეილა (“გასეირნება თბილისში”, 1976), მანანა 

(“ორომტრიალი”, 1986) და სხვ. 1980 წელს ლეილა აბაშიძემ, როგორც დამდგმელმა 

რეჟისორმა გადაიღო ფილმი “თბილისი–პარიზი–თბილისი”. არის მხატვრული ფილმების 

“მოლოდინი” (1970) და “კოშკები სდუმან” (1978) სცენარის ავტორი. 1968 წელს 

დაჯილდოვდა ლენინგრადის III საკავშირო კინოფესტივალის პირვალი პრიზით ფილმში 

–“შეხვედრა წარსულთან”, ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის, 1997 წელს 

ტოკიოს II მსოფლიო კინო ფესტივალის I პრიზით.  1958 - საქართველოს დამსახურებული 

არტისტის, 1961 - შრომის წითელი დროშის ორდენის, 1964 - ჩეჩნეთ–ინგუშეთის სახალხო 

არტისტის, 1965 - საქართველოს სახალხო არტისტის და 2010 - თბილისის საპატიო 

მოქალაქის წოდებები მიენიჭა. 

 2009 წელს  გაიხნა ლეილა აბაშიძის სახელობის საპატიო ვარსკვლავი კინოთეატრ 

„რუსთაველის“ წინ.  

გარდაიცვალა 2018 წელს. დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა 

პანთეონში. 
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