
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---ივნისი 2021 წელი 

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ბათუ კრავეიშვილის ქუჩისთვის ნიაღვრის 

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. მთაწმინდის რაიონში, ბათუ კრავეიშვილის ქუჩას ნიებიჭოს ნიაღვრის  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 
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ბათუ კრავეიშვილი 

(1914-1970) 

მომღერალი(ბარიტონი), საქართველოს სახალხო არტისტი 

დაიბადა სამტრედიაში. დაამთავრა მოსკოვის სამედიცინო ინსტიტუტი 1935 წელს, 
1937 წელს ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 
დაამთავრა. 1937 წლიდან იყო ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრის სოლისტი;  იმავე წელს დებიუტი ჰქონდა თბილისის საოპერო 
სცენაზე, დაისში შეასრულა კიაზოს პარტია. 1939 წელს გაიმარჯვა კონკურსში და 
ჩაირიცხა მოსკოვის დიდი თეატრის დასში.  

ბათუ კრავეიშვილმა შექმნა მრავალი ვოკალურ–სცენური სახე: კიაზო, მურმანი (ზ. 
ფალიაშვილის „დაისი“, „აბესალომ და ეთერი“), აბდუშაჰილი (ა. კერესელიძის „ბაში–
აჩუკი“), გოჩა (მ. ბალანჩივაძის „დარეჯან ცბიერი“), თავადი იგორი (ბოროდინის 
“თავადი იგორი“) და სხვა. გამოირჩეოდა ლამაზი, ხავერდოვანი ტემბრის ხმით 
(ბარიტონი), არტისტული ტემპერამენტით; 1958 წლიდან იყო ვ. სარაჯიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პედაგოგი; ავტორია 
მემუარების, წიგნებისა ქართულ და რუსულ ენებზე – “დაუვიწყარი“; გადაღებულია 
მხატვრულ ფილმებში: “დაკარგული სამოთხე“, (დ. რონდელი), „გიორგი სააკაძე“ (მ. 
ჭიაურელი), „ქეთო და კოტე“ (ვ. ტაბლიაშვილი). 

მან განვლო დიდი და ნაყოფიერი შემოქმედებითი გზა, შექმნა მრავალი 
დასამახსოვრებელი საოპერო სახე. შეასრულა 42 წამყვანი საოპერო პარტია. 

გარდაიცვალა 1970 წელს. დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა პანთეონში. 

 

 

 


