
წერილის	ნომერი:31-312234212		
თარიღი:	08/12/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

გიგზავნით,	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციული	 შენობის	 წინ
არსებული	 სკვერისთვის	 ზურაბ	 თავართქილაძის	 სახელის	 მინიჭებასთან
დაკავშირებით	 გამონაკლისის	 დაშვების	 მიზანშეწონილობის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 „იურიდიულ	 საკითხთა	და	 ეთიკის	 კომისიის“	 მიერ
მიღებულ	 გადაწყვეტილებას,	 ლანჩხუთის	 მუნციპალიტეტის	 ქალაქის	 მაჟორიტარი
დეპუტატის	 სამოტივაციო	 წერილს,	 განკარგულების	 პროექტს	 და	 მოსახლეობასთან
კონსულტაციის	ამსახველ	დოკუმენტებს	განცხადების	რეგისტრაციისათვის.

პატივისცემით,

გიორგი	ხელაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია-საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე



ადრესატი: გიორგი	ჭკუასელი
პირადი	ნომერი: 26001003793

მისამართი: საქართველო,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი,	ქალაქილანჩხუთი,	ნოე	ჟორდანიას	ქუჩა,	N	110,	ბინა	4

ადრესატი: თამარა	ლომაძე
პირადი	ნომერი: 26001025000

მისამართი: საქართველო,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი,	ქალაქილანჩხუთი,	მერაბ	კუპრეიშვილის	ქუჩა,	N	12,	ბინა	42

ადრესატი: ნინო	ცინცაძე
პირადი	ნომერი: 26001033474

მისამართი: საქართველო,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი,	ქალაქილანჩხუთი,	ნოე	ჟორდანიას	ქუჩა,	N	110,	ბინა	14

ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	30-30222937
თარიღი:	20/10/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 ბატონო	ბესიკ

	 საქართველოს	კანონის	 „საქართველოს	ზოგადი	 ადმინისტრაციული	 კოდექსი“-
ს	მე-80	მუხლის	შესაბამისად,	შემდგომი	რეაგირებისათვის	გეგზავნებათ	მოქალაქეთა
ერთობლივი	განცხადება	მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციული	შენობის	წინ	მდებარე
სკვერის	სახელდების	შესახებ.
	 გთხოვთ	განიხილოთ.

	 პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:31-31223368		
თარიღი:	02/12/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

ბატონ	 ზურაბ	 თავართქილაძეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობა,
კოლეგები,	 მეგობრები	 იცნობდნენ	 როგორც	 თავმდაბალ,	 შრომისმოყვარე,	 თავისი
საქმის	 პროფესიონალს.	 ის	 უპრეტენზიოდ	 ასრულებდა	 მასზე	 დაკისრებულ
ადამიანურ	 თუ	 სამსახურებრივ	 მოვალეობებს.	 ამის	 არაერთი	 მაგალითის	 მოყვანა
შემიძლია,	მაგრამ	ყველაზე	მნიშვნელოვანი	არის	1985	წლის	22	ნოემბერი,	როდესაც
მან,	საკუთარი	სიცოცხლის	ფასად	იხსნა	მშობლიური	ქალაქი	და	მისი	მოსახლეობა
კატასტროფისგან.	 მოახდინა	 რა,	 ყოფილი	 „ნევთობაზის“	 ტერიტორიაზე	 გაჩენილი
ხანძრის	ლოკალიზება.

ყოველივე	 ზემოთ	 თქმულიდან	 გამომდინარე	 მიმაჩნია,	 რომ	 ზურაბ	 თავართქილაძე
იმსახურებს	ქალაქ	ლანჩხუთში,	ჟორდანიას	ქუჩაზე,	ადმინისტრაციული	შენობის	წინ
მდებარე	სკვერს	(ს/კ	27.06.52.008)	მიენიჭოს	მისი	სახელი.

აღსანიშნავია	 ისიც,	 რომ	 სკვერის	 მიმდებარედ	 მცხოვრები	 მოსახლეობა	 (და
არამარტო)	 მხარს	 მიჭერს	 ამ	 ინიციატივაში,	 რისი	 დასტურიც	 გახლავთ	 მათი
ერთობლივი	განცხადება.

გთხოვთ,	განიხილოთ.

პატივისცემით,

კარლო	კვიტაიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისია-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარე





















ზურაბ თავართქილაძის ბიოგრაფია 

 

    ზურაბ მუხამედის ძე თავართქილაძე დაიბადა 1951 წლის 15 ოქტომბერს ლანჩხუთის 

რაიონის სოფელ ჯუმათში. დაამთავრა ამავე სოფლის სკოლა, რომლის დასრულების 

შემდგომ სწავლა განაგრძო ქალაქ ხარკოვის ტექნიკურ სასწავლებელში. 

    1983 წლიდან 1991 წლამდე მუშაობდა ქალაქ ლანჩხუთის სახანძრო-სამაშველო 

სამსახურში მეხანძრე-მაშველად. 

    ზურაბ თავართქილაძე იყო აფხაზეთის ომის მონაწილე. ომის დასრულების შემდგომ 

მუშაობდა ლანჩხუთის რაიონის პოლიციაში. 

    2006 წლიდან გარდაცვალებამდე მუშაობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის სამსახურში. 

    ზურაბ თავართქილაძეს მიღებული აქვს სხვადასხვა სახის ჯილდო, როგორც საბჭოთა 

ასევე დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის მხრიდან, მათ შორის გამორჩეულია 

ოქროს მედალი „სიმამაცისთვის“ და ვახტანგ გორგასლის ორდენი გამორჩეული 

გმირული საქციელისთვის, რომელიც მას, 1985 წელს, ყოფილი „ნევთობაზის“ 

ტერიტორიაზე ჩადენილი გმირული საქციელის გამო გადასცეს. 

    ზურაბ თავართქილაძე 2020 წლის 9 დეკემბერს, ქალაქის ცენტრში, სამსახურებრივი 

მოვალეობის შესრულების დროს ტრაგიკულად დაიღუპა. 

 



















წერილის	ნომერი:პ/14450210		
თარიღი:	08/12/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	„იურიდიულ	საკითხთა	და
ეთიკის	კომისიის“	მოსახლეობასთან

შეხვედრის	ოქმი	N	1

შეხვედრის	ადგილი:	ლანჩხუთი	-	ჟორდანიას	ქუჩის	მოსახლეობა

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	06.	12.	2022	წელი.	12:30	საათი

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 საკრებულოს	 „იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის“	 თავმჯდომარე	 -	 გიორგი	 ხელაძე,	 კომისიის	 წევრები:	 დარეჯან
ბურჭულაძე,	 კარლო	 წილოსანი,	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 საკრებულოს	 წევრი,
საკრებულოს	„სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა“	 კომისიის	 თავმჯდომარე,	 ქალაქ	 ლანჩხუთის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი
კარლო	 კვიტაიშვილი,	 საკრებულოს	 აპარატის	 საორგანიზაციო	 განყოფილების
მთავარი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში:	 ლაშა
სარჯველაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის
უმცროსი	სპეციალისტი:	ნინო	ჭანტურიშვილი,	მოწვეული	პირები.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 „იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიამ“	 საქართველოს	 მთავრობის	 N	 239	 დადგენილების	 მე-7	 მუხლის	 მე-6
პუნქტის	 შესაბამისად	 კონსულტაცია	 გამართა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული	 შენობის	 წინ	 არსებული	 სკვერისთვის	 ზურაბ	 თავართქილაძის
სახელის	მინიჭებასთან	დაკავშირებით,	სკვერის	მიმდებარე	ტერიტორიაზე	მცხოვრებ
მოსახლეობასთან.

კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე	 მიესალმა	 მოსახლეობას	 და	 მადლობა
გადაუხადა	 მობრძანებისთვის.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 კომისიის	 ექვსივე	 წევრმა
ერთსულოვნად	 დაუჭირა	 მხარი,	 რომ	 აღნიშნულ	 სკვერს	 მიენიჭოს	 ზურაბ
თავართქილაძის	სახელი,	რომელმაც	ლანჩხუთი	1985	წლის	22	ნოემბერს	საკუთარი
სიცოცხლის	 ფასად	 იხსნა	 უდიდესი	 კატასტროფიდან,	 როდესაც	 მოახდინა	 ყოფილი
„ნევთობაზის“	 ტერიტორიაზე	 გაჩენილი	 ხანძრის	 ლოკალიზება.	 გიორგი	 ხელაძემ
აგრეთვე	აღნიშნა,	რომ	ისიც	იმყოფებოდა	შემთხვევის	ადგილზე,	სადაც	დაახლოებით
300	 ადამიანი	 იყო	 შეკრებილი,	 როდესაც	 ზურაბ	 თავართქილაძემ	 ლანჩხუთი
გადაარჩინა	უდიდეს	ტრაგედიას.

მოქალაქე	ეთერ	თვარაძემ	 აღნიშნა	 -	 ზურაბ	 თავართქილაძე,	 რომ	 არ	 ყოფილიყო,
ლანჩხუთი	არ	იარსებებდა.

მოქალაქე	 ნანა	 ყაზაიშვილი	 მოხარულია,	 რომ	 სკვერს	 მიენიჭება	 ზურაბ
თავართქილაძის	 სახელი.	 აღნიშნა	 -	 აქამდეც	 უნდა	 დაფასებულიყო	 ამ	 ადამიანის



გმირობა.

მოქალაქე	დავით	დოლიძე	 -	ქალაქში	 არ	 მოიძებნება	 ადამიანი,	 ვინც	 აღნიშნულის
წინააღმდეგი	 იქნება.	 ზურაბ	 თავართქილაძე	 საკუთარ	 სიცოცხლეს	 სწირავდა,	 რათა
ქალაქი	გადაერჩინა,	რაც	აუცილებლად	დასაფასებელია.

შეხვედრის	 ყველა	 მონაწილემ	 ერთხმად	 აღნიშნა,	 რომ	 მხარს	 უჭერენ	 აღნიშნული
საკითხის	დადებითად	გადაწყვეტას.

გიორგი	ხელაძემ	განაცხადა,	რომ	აღნიშნულ	საკითხს	აქვს	რიგი	პროცედურები	და
მხოლოდ	 გარდაცვალებიდან	 20	 წლის	 შემდეგ	 ხდება	 სახელის	 მინიჭება.	 კომისიის
წევრები	ითვალისწინებენ	რა	მოსახლეობის	თხოვნას,	აყენებენ	საკითხს	სამთავრობო
კომისიის	წინაშე	გამონაკლისის	დაშვების	შესახებ.

კომისიის	 წევრი,	 მაკა	 მშვიდობაძე	 -	 ქალაქში	 ბევრი	 არაა	 ისეთი	 ადამიანი,	 ვინც
მსგავს	გმირობას	ჩაიდენს	და	მათ	შორის	ერთ-ერთი	იყო	ზურაბ	თავართქილაძე.

კომისიის	 წევრმა	დარეჯან	ბურჭულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ზურაბ	 თავართქილაძე	 არ
იყო	 საზოგადო	 მოღვაწე,	 მაგრამ	 იმაზე	 დიდი	 გმირობა	 ჩაიდინა,	 რაც	 ერთ	 ადამიანს
შეუძლია	გააკეთოს.

გიორგი	 ხელაძემ	 მადლობა	 გადაუხადა	 ქალაქის	 მაჟორიტარ	 დეპუტატს	 კარლო
კვიტაიშვილს	 მხარდაჭერისთვის.	 თავის	 მხრივ	 დეპუტატმა	 აღნიშნა,	 რომ	 მან
წარმოადგინა	სამოტივაციო	წერილი	და	განსაკუთრებულად	უჭერს	მხარს	აღნიშნული
გადაწყვეტილების	მიღებას.

გიორგი	 ხელაძემ	 კიდევ	 ერთხელ	 გადაუხადა	 მადლობა	 მოსახლეობას
მობრძანებისთვის,	 მხარდაჭერისათვის	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 იმედი	 აქვს,	 დროულად
დასრულდება	 პროცედურები	 სკვერისთვის	 ზურაბ	 თავართქილაძის	 სახელის
მინიჭებასთან	დაკავშირებით.

პატივისცემით,

გიორგი	ხელაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია-საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2022 წლის დეკემბერი 

ქ. ლანჩხუთი  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ  არსებული სკვერისთვის ზურაბ 

თავართქილაძის  სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის 

შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ა“ პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელდების შესახებ“ მე-10 მუხლის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების  მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის 

შესაბამისად,  

მუხლი1. მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  

ადმინისტრაციული შენობის წინ   არსებული სკვერისთვის  ზურაბ თავართქილაძის  სახელის 

მინიჭებასთან დაკავშირებით „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის №239  დადგენილებით განსაზღვრული ვადის შემცირება.  

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ  სასამართლოში,  

მისამართზე, ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციული  საპროცესო კოდექსი“ მე–8 თავის 22–ე 

მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად. 

მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                        ბესიკ ტაბიძე 
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