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1. შესავალი

კვლევის ამოცანაა ქალაქის დახმარება ახალი ავტობუსების და მიკროავტობუსების (მარშრუტკების) 

ქსელის და სატარიფო სისტემის შემუშავებასა და მიღებაში ოპერაციული ეფექტიანობის, ბილეთების 

სისტემის სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, რაც იძლევა მომავალი საავტობუსო 

მარშრუტებისათვის კონკურენტული ტენდერის ჩატარების და ქალაქის მიერ უსაფრთხოების და 

გარემოს დაცვის დასაშვები სტანდარტების დანერგვის შესაძლებლობას.  

კვლევა პირველი ეტაპის ფარგლებში მოიცავს, 

(i)        საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სექტორის, ავტობუსების გადაზიდვების და 

სატარიფე სისტემის მიმოხილვა;    

(ii)   ახალი მარშრუტის დაგეგმვა განახლებული ქსელის და მგზავრთა გადაზიდვების 

კვლევის საფუძველზე;  

(iii)   ინსტიტუციური და ნორმატიული ბაზა; 

(iv)   ტარიფის კვლევა და ხელმისაწვდომობა; 

(v)   ინტეგრირებული  AFC სისტემის განსაზღვრება; 

(vi)   საწყისი ბიზნეს გეგმა AFC განხორციელებისთვის და მეორე ეტაპის ფარგლებში; 

(vii)    ახალი მარშრუტის სატენდერო გეგმა არსებული სახელმწიფო, კერძო ავტობუსების და 

მიკროავტობუსების ოპერატორების ანალიზისთვის და ასევე ახალი მარშრუტის 

ტენდერები.    

(viii)  ვატობუსის და  AFC ოპერაციების კონტარქტის პირობები; 

(ix)       AFC სისტემის ტექნიკური პარამეტრები, რომელიც მორგებულია სისტემაზე, სამონტაჟე 

და საექსპლუატაციო კონტარქტების ფარგლებში; და  

(x)   საბოლოო ბიზნეს გეგმა  AFC განხორციელების შესახებ. 

აღნიშნული დავალების ფარგლებში, ბანკის მხარდაჭერით, მომზადდა საჯარო მომსახურების 

კონტრაქტი  (PSC) კერძო ოპერატორს, „კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი“   (TMC) თბილისის 

მერიას შორის და დაკავშირებული კორპორატიული განვითარების პროგრამა, საჯარო მომსახურების 

კონტრაქტით (PSC) გათვალისწინებული მომსახურებების ეფექტური განხორციელების და 

მონიტორინგის მიზნით.      

დავალება განხორციელდა ორ ეტაპად: 

• ეტაპი 1 განისაზღვრა მოთხოვნები რესტრუქტუირებული ავტობუსების და მიკროავტობუსების

(მარშრუტკები) ქსელთან, სატარიფო სტრუქტურასთან და AFC სისტემასთან დაკავშირებით და

შედგა საწყისი ეკონომიკური მოდელი და განხორციელების გეგმა.

• ეტაპი 2 განისაზღვრა მაშრუტის სატენდერო გეგმა, სტრატეგიული დოკუმენტი, AFC

სპეციფიკაციები „მარშრუტკების“ მგზვარობის საფასურის გადახდის სისტემაში

ინტეგრაციისთვის, PSC კონტრაქტი, ტექნიკური სპეციფიკაცია (KPI-s), სამართლებრივი და

ნორმატიული ნორმები, ინფორმირებულობის ამაღლება და საბოლოო ქსელი, საბოლოო ბიზნეს

გეგმა და საბოლოო განხორციელების გეგმა, მათ შორის საკომუნიკაციო სტრატეგია.

კვლევის შედეგები დაექვემდებარა გადახედვას და დამტკიცებას მერიის და ბანკის მიერ ფართო 

კონსულტაციებით დაინტერესებულ პირებთან, პროექტის სემინარების მეშვეობით თითოეულ 

ეტაპზე.   

ეს დოკუმენტი არის თბილისის მერიის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) 

მიერ დაფინანსებული პროექტის - თბილისში ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის და 

მგზავრობის ღირებულების გადახდის ავტომატიზირებული ინტეგრირებული სისტემის კვლევის 

საბოლოო ანგარიში.   

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს მთავარ საბოლოო წარსადგენ დოკუმენტებს: 

• ავტობუსების საბოლოო ქსელი (TBT ხაზები, ქალაქის ხაზები / City Lines, საუბნო ხაზები, მათ

შორის ავტობუსების გაჩერებები და გადასასხდომი სადგურები).

• საბოლოო ბიზნეს გეგმა, მათ შორის შეთავაზებები სატარიფო სტრუქტურასთან

დაკავშირებით.

• საბოლოო ავტუბისების პარკის განახლებული გეგმა.

• საბოლოო რეკომენდაციები ინსტიტუციურ, ნორმატიულ და საკონტრაქტო საკითხებზე.

• საბოლოო რეკომენდაციები – მიღებული გამოცდილება.
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მიღებული გამოცდილება. 

პროექტის განხორციელების 

პროცესი და დავალებები 

მიღწეული წარმატებები რეკომენდაციები 

დავალება 1. 

საზოგადოებრივი 

სატრანსპორტო (PT) 

სექტორის, გამოტოვებული 

მონაცემები და 

შეთავაზებული კვლევითი 

პროგრამის მიმოხილვა.  

საზოგადოებრივი 

სატრანსპორტო (PT) 

სექტორის მიმოხილვა 

განხორციელდა მიღებულია 

ინფორმაცია პროექტით 

დაინტერესებული 

პირებისგან.  

თბილისის მერიის 

ტრანსპორტის საქალაქო 

სამსახურმა და თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიამ 

წარმოადგინა არსებული 

ინფორმაციის პაკეტი; 

წარმოდგენილი მონაცემები 

გამოყენებული იქნა ბიზნეს 

გეგმის და შესყიდვის გეგმის 

შემუშავებისთვის.      

საქალაქთაშორისო 

სატრანსპორტო 

გადაზიდვების აღწერისას 

დადგინდა მონაცემთა 

წყვეტა.   სსიპ სახმელეთო 

ტრანსპორტის სააგენტოსგან 

მიღებული ინფორმაციის 

შესაბამისად, 

საქალაქთაშორისო 

მგზავრთა გადაზიდვები არ 

მოითხოვს ნებართვების ან 

ლიცენზიის მოპოვებას 

მგზავრების 

მომსახურებისთვის. 

კერძოდ, ნებისმიერი კერძო 

კომპანიას ან ფიზიკურ პირს 

შეუძლია სატრანსპორტო 

მომსახურების შეთავაზება 

მგზავრებისთვის და 

ტრანსპორტირების 

ფაქტობრივად 

განხორციელება 

ოფიციალური ნებართვის 

გარეშე -  სექტორი საერთოდ 

არ რეგულირდება.  სსიპ-ს არ 

აქვს იმ პირების / 

კომპანიების საქმიანობების 

კონტროლის 

სამართლებრივი 

ინსტრუმენტი, რომლებიც 

ახორციელებენ 

საქალაქთაშორისო 

ტრანსპორტირებას, სსიპ-ს 

არ აქვს   მომსახურების 

პროვაიდერების რეესტრი, 

მონაცემები განრიგების, 

სიხშირეების და სხვათა 

შესახებ.  

სსიპ სახმელეთო 

ტრანსპორტის სააგენტო 

არეგულირებს მხოლოდ 

მგზავრთა საერთაშორისო 

გადაზიდვებს; ამის გამო   

სსიპ სახმელეთო 

ტრანსპორტის სააგენტომ 

ვერ შეძლო ჩვენთვის 

მონაცემების მოწოდება 

არსებული მარშრუტების, 

განრიგების და სიხშირის 

შესახებ. აქედან 

გამომდინარე Systra Team ვერ 

შეძლო საქალაქთაშორისო 

სატრანსპორტო სისტემის 

აღწერა - სისტემა უბრალოდ 

არ არსებობს.   

რეკომენდაცია. დაიწყოს 

მოლაპარაკებები სსიპ 

სახმელეთო ტრანსპორტის 

სააგენტოსთან და 

გადანაწილდეს უფლებები 

და მოვალეობები იმისათვის, 

რომ შესაძლებელი იყოს 

საქალაქთაშორისო 

გადაზიდვების 

დარეგულირება თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე. მოცემულ 

მომენტში ეს არის 

სამართლებრივ-

ნორმატიული 

რეგულირების უდიდესი 

ხარვეზი, რომელიც უნდა 

შეივსოს მგზავრთა 

გადაზიდვების სრული 

კონტროლის მისაღწევად 

თბილისში. (იხილეთ   

დოკუმენტი 5) 
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შენიშვნა: საპროექტო ჯგუფმა 

შეადგინა საქალაქთაშორისო 

გადაზიდვების რუკა და 

განრიგები, რომელიც მოიცავს 

ავტობუსის მთავარი სადგურის 

ლოკაციებს, საქალაქთაშორისო 

მგზავრთა გადაზიდვებით 

დაინტერესებულ კერძო 

კომპანიებთან სატელეფონო 

საუბრებით და პერსონალური 

კომუნიკაციებით და ადგილზე 

ვიზიტებით მოპოვებულ 

ინფორმაციას. (იხილეთ მუხლი 

3.1.). 

დავალება 2. ავტობუსების 

სექტორის საოპერაციო 

კვლევა კვლევის სრული 

მონაცემებით  

შესაბამისი კვლევები (მიკრო 

ავტობუსებით მგზავრთა 

გადაზიდვის მოცულობის 

კვლევა, ავტობუსებით 

მგზავრთა გადაზიდვის 

მოცულობის კვლევა) 

ჩატარდა მაქსიმალური 

სიზუსტით ვიდეო 

მრიცხველების 

გამოყენებით.    

კვლევა ჩატარდა ტექნიკური 

დავალების (ToR) 

მოთხოვნების შესაბამისად 

პროექტის საწყის ეტაპზე. 

მეთოდოლოგია მკაფიოდ 

იყო განსაზღვრული 

კონსორციუმის სატენდერო 

წინადადებაში. 

ტრანსპორტის სამსახური 

სათანადოდ იყო 

ინფორმირებული კვლევის 

მეთოდოლოგიის შესახებ. 

შეთავაზებული 

მეთოდოლოგია გაცილებით 

ზუსტი იყო ტექნიკური 

დავალების მოთხოვნებთან 

შედარებით. ჩვენ 

დავამონტაჟეთ ვიდე 

მრიცხველები თითოეულ 

მითითებული 

უპირატესობების კვლევის 

სპეციფიკური ბუნების გამო, 

მერიის თანამშრომლებმა 

თავი შეიკავეს ამ ფორმატში 

კვლევის განხორციელებაზე, 

აქედან გამომდინარე 

ჯგუფმა ვერ შეძლო მისი 

შესრულება.   

რეკომენდაცია. კვლევის 

მეთოდოლოგია შეტანილია 

საბოლოო ანგარიშში 

დანართის სახით (იხილეთ 

საბოლოო ანგრაიში, 

დანართი 1). ჩვენი 

ვარაუდით ახლად შექმნილი  

ტრანსპორტის 

სამმართველო (TA) 

ახორციელებს კვლევას 

პროექტის განვითარების 

გვიან ეტაპზე, როდესაც 

ავტობუსების პარკი 

მთლიანად ჩანაცვლდება და 

მინიმუმ თბილისის 

ავტობუსების ტრანზიტის 

(TBT) წყვილი ხაზები შევა 

ექსპლუატაციაში - 2021 

წლის დასაწყისში.   

სატრანსპორტო 

საშუალებაზე გამოკვლეულ 

მარშრუტებზე და მივიღეთ 

ზუსტი ინფორმაცია 

მგზავრთა რაოდენობის 

შესახებ, თითოეული 

გაჩერების შესახებ, სადაც 

მიკროავტობუსი გაჩერდა, 

მგზავრთა ჩასხდომის და 

თითოეული გაჩერების 

გეოლოკაციის 

(გამოკითხვები არ იძლევა 

მიკროავტობუსის გაჩერების 

გეოლოკაციის დადგენის ან 

ავტობუსში ამავალი ან 

გამომავალი მგზავრთა 

ზუსტი რაოდენობის 

განსაზღვრის 

შესაძლებლობას) შესახებ.   

Systra-ს მიერ შემუშავებული 

კვლევის მეთოლოგიის 

შესაბამისად, ვიდეო 

მრიცხველების გამოყენებით 

შესაძლებელი გახდა 

გამოთვლების შესრულება 

ყველაზე ინტენსიური 

გადაადგილების 

მარშრუტების 60%-ზე, 

სრული სამუშაო დღის 

განმავლობაში. და 

აღნიშნული პროცენტული 

მაჩვენებელი ჩაითვალა 

გამოყენებული 

მეთოდოლოგიასთან 

დაკავშირებით 

აბსოლუტურად 

რელევანტურად.    

ტრანსპორტის სამსახურს 

წარედგინა სრული კვლევის 

ანგარიში - მეთოდოლოგიის 

აღწერა და კვლევის 

შედეგები.   ჩვენ ჯერ კიდევ 

არ მიგვიღია რაიმე 
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კომენტარი ან პრეტენზია 

ტრანსპორტის 

სამსახურიდან ჩატარებული 

კვლევის შესახებ.  

შეგროვდა და გაანალიზდა 

კვლევის მონაცემები, 

ჩატარდა საოპერაციო 

კვლევა. გამოიცა 1 ეტაპის 

ყველა დავალების 

მდგომარეობის შესახებ 

ანგარიში.   

დავალება 3. მარშრუტის 

დაგეგმვის კვლევა და 

ავტობუსების პარკის 

განახლების პროგრამა   

ახალი ავტობუსების ქსელის 

დაგეგმვის კვლევა და პარკის 

განახლების პროგრამა იყო 

ყველაზე მნიშვნელოვანი 

დავალება მერიისთვის, 

რომელიც უნდა შესრულდეს 

პროექტის ფარგლებში. 

ჩვენმა ჯგუფმა  მერიის 

თანამშრომლებთან 

მჭიდროდ 

თანამშრომლობის 

ფარგლებში შეიმუშავა:  

თბილისის PT ახალი ქსელი: 

10 TBT ხაზი იქნა 

განსაზღვრული (18-24-

მეტრიანი ავტობუსები) 

 45 ქალაქის ხაზები (10-12-8 

მეტრიანი ავტობუსები) 

 186 საუბნო ხაზები 

(მიკროავტობუსები და 8-

მეტრიანი ავტობუსი) 

პარკის განახლების 

პროგრამა ეფუძნება მერიის 

შესყიდვების გეგმებს და 

ახალი ქსელის საჭიროებებს.   

რეკომენდაცია. თბილისის 

PT ახალი ქსელის 

წარმატებით 

განხორციელებისთვის 

საჭიროა განხორციელების 

გეგმის ზუსტი შესრულება, 

ინფრასტრუქტურის 

რეორგანიზაციის 

საჭიროებების და ვადების 

საფუძველზე.   პროექტის 

განხორციელების  ვადასთან 

დაკავშირებით 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების წარმატებით 

მართვის მიზნით, 

რეკომენდებულია  მერიის 

ინფრასტრუქტურული 

მომსახურების შეტანა 

სატრანსპორტო 

სამმართველოში, რომელიც 

უნდა შეიქმნას..  

პროექტის ჯგუფს უნდა 

შეემუშავებინა ავტობუსების 

პარკის მახასიათებლები 

(სიმძლავრე და სხვა), TTC-ს 

შესყიდვის გეგმის 

გათვალისწინებით, 

რომელიც უკვე 

მიმდინარეობს.    

შემუშავდა მარშრუტების 

განრიგები, სიხშირე პიკის / 

არა-პიკის საათებში.   

განისაზღვრა ზემოქმედება 

არსებული ავტობუსების 

მოძრაობის შესახებ 

კონტრაქტებზე და სააბზრო 

წილზე.  განხორციელდა 

დიზელის, CNG, 

ჰიბრიდული ოფციონების 

შედარებითი ანალიზი.   

რეკომენდაციები გაიცა 

დეპოს ლოკაციების და 

მოწყობილობის შესახებ.   

წარდგენილი იქნა ტიპიური 

ავტობუსების გაჩერებების 

და გასასხდომი სადგურების 

სქემები.  

რეკომენდაცია. მერიამ 

მკაცრად მიუთითა 18-24 

მეტრიანი ავტობუსების 

შესყიდვაზე  TBT 

ხაზებისთვის.  

შენიშვნა. მერიამ მიიღო და 

მხარი დაუჭირა აღნიშNულ 

წინადადებას. 2020 წლსი 

იანვარში წარმატებით 

განხორციელდა 18-მეტრიანი 

ავტობუსების  საცდელი 

გაშვებები TBT ხაზებზე. 

 

განხორციელდა 

ავტობუსების სახეობების 

შედარებითი შეფასება, მათ 

შორის ევრო VI დიზელის, 

CNG და ჰიბრიდული 

ოფციონების შეფასება. 

რეკომენდებული იქნა  CNG 

მომუშავე ავტობუსების 

შესყიდვა, რომელიც ყველა 

ზე ხელსაყრელი ვარიანტია 

თბილისისთვის და 

მაქსიმალურად 

ეკონომიური.  

განისაზღვრა დეპოების 

ლოკაციები და შემუშავდა 

რეკომენდაციები საჭირო 

მოწყობილობის შესახებ.   

 

დავალება 4. კერძო 

სექტორის ჩართულობის 

ოფციონები მომავალ 

ავტობუსებით 

გადაზიდვებში.  

წარდგენილი იქნა 

მომავალში ახალი კერძო 

ოპერატორებისთვის 

თბილისის 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ბაზრის 

გახსნის შესაძლებლობების 

დეტალური აღწერილობა.  

მოცემულ ეტაპზე ასეთი 

გეგმები არ არსებობს, თუმცა 

რეკომენდაციები. ანგარიშში 

აღწერილია ევროპის (მათ 

შორის საფრანგეთის) 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მართვის 

საუკეთესო პრაქტიკები, 

კერძოდ კერძო 

ოპერატორების 

მონაწილეობის მოდელები. 

საკონტრაქტო მოდელების 
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შესაძლოა მერიამ მიიღოს 

გადაწყვეტილება 

გადაზიდვების კერძო 

ოპერატორებისთვის 

გადაცემის შესახებ.   

  

მიმოხილვა, წარდგენილი 

იქნა საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის შესახებ 

კონტრაქტები, ავტობუსების 

შესახებ კონტარქტის 

დადების საუკეთესო 

პრაქტიკები.  

  

დავალება 5. ავტობუსებით 

გადაზიდვების და 

მგზავრობის საფასურის 

გადახდის სამართლებრივი 

და ნორმატიული ბაზა  

ამ დავალების ფარგლებში, 

წარმოდგენილი იქნა 

სამართლებრივი 

მექანიზმები, რომელიც 

აღწერს სამართლებრივ 

ურთიერთობებს:    

• TTC - მერიის 

სამართლებრივი 

მექანიზმები. 

• TMC („კომპანია 

თბილისის 

მიკროავტობუსი“    

და მისი სამუშაო 

ლიცენზიები / 

კონტრაქტი).   

• TTC - საქართველოს 

ბანკი 

(საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

საფასურის გადახის 

კონტრაქტი).  

• თბილისის მერიის 

ტრანსპორტის 

სამსახურის 

სტრუქტურა და 

წესდება. 

• საქალაქთაშორისო 

სატრანსპორტო 

გადაზიდვები და 

სსიპ სახმელეთო  

ტრანსპორტის 

რეკომენდაციები.  

თბილისის სატრანსპორტო 

სამმართველოს (TA) 

შექმნისთვის, რომელიც 

აიღებს ყველა 

პასუხისმგებლობას და 

დამატებით გაანაწილებს 

ახალ პასუხისმგებლობებს.   

შენიშვნა. გადაწყვეტილება 

მიღებულია და ახლად 

შექმნილი სატრანსპორტო 

სამმართველო ამოქმედდება 

2020 წლის მარტის 

დასაწყისში.   

გაიცა სატრანსპორტო 

სამმართველოს 

პასუხისმგებლობების, 

შემოსავლების წყაროების და 

ახალი სტრუქტურის 

რეკომენდაციები.   

TTC-ს რეორგანიზაციისთვის 

იმ ფორმით, რომ 

გააგრძელოს ოპერაციები 

როგორც მხოლოდ 

ტრანსპორტის ოპერატორმა, 

სხვა (კერძო) ტრანსპორტის 

ოპერატორის კონტროლის 

სამართლებრივი 

ინსტრუმენტების გარეშე 

(არსებული სიტუაცია).   . 

TMC-თან კონტრაქტის 

შეცვლა ახალი PSC  

სააგენტოს 

ადმინისტრაცია. 

• შეფასდა ეროვნული 

სამართლებრივი 

სტრუქტურა იმის 

შესამოწმებლად, რომ 

არცერთი 

სამართლებრივი 

ცვლილება არ 

ეწინაააღმდეგება 

ეროვნულ 

კანონმდებლობას.   

 

  

კონტრაქტით, მთლიანი 

ღირებულების კონტრაქტის 

პირობებისა და 

დებულებების საფუძველზე.  

საქართველოს ბანკთან 

კონტრაქტის პირობების 

გადახედვა და TMC 

(მიკროავტობუსი) 

მგზავრობის საფასურის 

ინტეგრაციის განსაზღვრა  

მგზავრობის საფასურის 

გადახდის სრულად 

ინტეგრირებული სისტემის 

მისაღებად.   

სსიპ სახმელეთო 

ტრანსპორტის სააგენტოს და 

ახალად შექმნილ თბილისის 

სატრანსპორტო 

სამმართველოს (TA) შორის 

კომპეტენციების 

განაწილების პირობების 

შეთანხმება იმისათვის, რომ 

შესაძლებელი იყოს 

თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

საქალაქთაშორისო 

ავტობუსების 

(მიკროავტობუსი) 

დარეგულირება.  

დავალება 6. ტარიფის 

კვლევა და 

ხელმისაწვდომობა 

 

ტარიფის კვლევა და 

ხელმისაწვდომობის 

ანალიზი ჩატარდა 

სხვადასხვა კატეგორიის 

შემოსავლების  მქონე 

თბილისის მცხოვრებლებს 

შორის. ტარიფის ანალიზი 

ჩატარდა არსებულ 

ტარიფებზე და თბილისის PT  

სისტემისთვის 

შეთავაზებულ სატარიფო 

რეკომენდაცია. ტარიფი 

თბილისის 

საზოგადოებრივი 

სატრანსპორტო (PT) 

სისტემის 

მიზანშეწონილობის 

ძირითადი ფაქტორია.  

აქედან გამომდინარე 

რეკომენდებულია 

თბილისის მოსახლეობის 

სოციალური საჭიროებების 

და მაღალი ხარისხის PT 
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სტრუქტურასთან 

დაკავშირებით.    

სისტემის არსებობის 

სათანადოდ დაბალანსება, 

რომელიც მგზავრებს 

სთავაზობს 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით 

კომფორტულ და მდგრად 

მომსახურებას და ასევე  

ხელმისაწდვომობას.   .  

დავალება 7. ახალი

ინტეგრირებული AFC 

სისტემის პროექტი და 

მოცულობა  

პროექტის ტექნიკური 

დავალება მომზადდა იმ 

რეალობისთვის, რომ უნდა 

შექმნილიყო   AFC სისტემა და 

ამ კონკრეტული მიზნით 

უნდა შემუშავებულიყო  

სატენდერო 

სპეციფიკაციები.    

სინამდვილეში, პროექტის 

დაწყების დროს  AFC სისტემა 

იყო სრულ ექსპლუატაციაში 

- საქართველოს ბანკმა 

პროექტის დაწყების 

თარიღამდე დიდი ხნით 

ადრე დაიწყო AFC პროექტი.   

აქედან გამომდინარე 

პროექტის დასაწყისში AFC 

მოცულობა შეიცვალა და 

შემოიფარგლა 

მიკროავტობუსების 

მგზავრობის საფასური 

გადახდის სისტემის 

ინტეგრაციით არსებულ   

AFC სისტემაში. მომზადდა 

ახალი ფარგლების 

შესაბამისი ანგარიში.  

Systra ექსპერტებმა შეაფასეს 

საქართველოს ბანკის მიერ 

შემუშავებული AFC სისტემა 

და დაადასტურეს, რომ 

აღნიშნული სისტემა 

სრულად შეესაბამება 

რეკომენდაცია. 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში (მათ შორის 

მიკროავტობუსებში) ნაღდი 

ანგარიშსწორების 

აღმოფხვრა; ხოლო 

ტურისტებისთვის და 

საზოგადოებრივი და კერძო 

ტრანსპორტის 

მომხმარებლებისთვის 

ალტერნატიული გადახდის 

საშუალების 

უზრუნველყოფა. 

ახალი ტიპის სამგზავრო 

ბარათების შემოღება: 

ერთჯერადი, 

ყოველდღიური, კვირეული, 

ყოველთვიური, 6 თვიანი და 

წლიური.   

საქართველოს ბანკთან 

კონტრაქტის პირობების 

გადახედვა სრულად 

ინტეგრირებული AFC 

სისტემის შესახებ 

შეთანხმების მიღწევის 

მიზნით.   

საერთაშორისო 

სტანდარტებს.   

მომზადდა და 

დაინტერესებულ მხარეებს 

შორის შეთანხმდა 

ინტეგრირებული AFC 

სისტემის ტექნიკური 

სპეციფიკაციები.   

დავალება 8. 

განხორციელების გეგმა და 

საწყისი ბიზნეს გეგმა 

პროექტის განხორციელების 

გეგმა შემუშავდა და 

შეთანხმდა მერიასთან.   

შეთანხმდა ახალ ქსელზე 

გადასვლა 2021 წლის 

ივლისში. 

შემუშავდა და დეტალურად 

იქნა განხილული მერიის 

ხელმძღვანელ პირებთან 

საწყისი ბიზნეს გეგმა და 

საბოლოო ბიზნეს გეგმა, 

პარკის შეცვლის საჭიროების 

საფუძველზე.  

რეკომენდაცია. საჭიროა 

მუდმივად გადაიხედოს და 

გაკონტროლდეს პროექტის 

განხორციელების გეგმა. ამ 

მიზნით უნდა შეიქმნას 

პროექტის PIU (პროექტის 

განხორციელების 

განყოფილება) თბილისის 

მერიის სხვადასხვა 

სამსახურებს შორის 

კოორდინაციის 

უზრუნველყოფის მიზნით.  

მხოლოდ ყველა სამსახურის 

კოორდინირებული 

ძალისხმევებით არის 

შესაძლებელი ყველა 

მოსამზადებელი სამუშაოს 

დროული დასრულება.  

დავალება 9. ურბანული 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

რეფორმასთან 

დაკავშირებული 

სტრატეგიული დოკუმენტი  

მიუხედავად იმისა, რომ 

ურბანული 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის რეფორმასთან 

დაკავშირებული 

სტრატეგიული დოკუმენტი 

არის კვლევის ტექნიკური 

დავალების 9 დავალება, 

გადაწყდა მისი შესრულება 

4-8 დავალებების 

შესრულებამდე. ამის 

არჩევანის მიზეზი იყო ის, 

რომ ინსტიტუციური 

სტრუქტურის შექმნამ 

გავლენა მოახდინა 

სტრატეგიაზე ყველა სხვა 

რეკომენდაცია. მკაცრად 

რეკომენდებულია, რომ 

სატრანსპორტო 

სამმართველო დაფარავს 

არამხოლოდ თბილისის 

მუნიციპალიტეტს, არამედ 

ასევე რუსთავის, გარდაბნის, 

მცხეთის 

მუნიციპალიტეტებს და 

გახდება   

ინტერკომუნალური 

სტრუქტურა. 

სატრანსპორტო 

სამმართველო 

პასუხისმგებელი იქნება 

საქალაქთაშორისო 
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დავალებასთან 

დაკავშირებით.    

განხორციელდა მომავალი 

PT ტრანსპორტის ხედვის და 

ინსტიტუციური და 

ნორმატიული ბაზის აღწერა.   

განხორციელდა ერთიანი 

სატრანსპორტო 

სამმართველოს 

არარსებობით გამოწვეული 

პრობლემების ანალიზი და 

გაიცა ახალი 

ინსტიტუციური 

სტრუქტურის შექმნის 

რეკომენდაცია.   

გაიცა დამოუკიდებელი 

სატრანსპორტო 

სამმართველოს (თბილისის 

სატრანსპორტო 

სამმართველო) შექმნის 

რეკომენდაცია საჯარო 

სამართლის იურიდიული 

პირის (სსიპ) 

სამართლებრივი ფორმით. )  

  

 

 

გადაზიდვებზე 

ზემოაღნიშნულ ქალაქებს 

შორის თბილისის 

მუნიციპალიტეტთან და 

შესაძლოა გამორიცხოს შიდა 

სატრანსპორტო მიწოდება 

აღნიშნული 

მუნიციპალიტეტების შიდა 

ტერიტორიებზე.  

სატრანსპორტო 

სამმართველომ უნდა 

გააკონტროლოს 

საქალაქთაშორისო 

ტრანსპორტის 

გადაადგილება თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

საქართველოს სხვა 

ნებისმიერი ქალაქიდან.  

 

 

 

 

დავალება 10. მარშრუტის 

სატენდერო გეგმა  

აღწერილი იქნა მარშუტების 

სატენდერო პრაქტიკის 

საერთო მიმოხილვა. 

წარმოდგენილი იქნა ბაზრის 

გახსნის სხვადასხვა 

ტენდენციები ახალი 

ოპერატორებისთვის 

საფრანგეთის 

გამოცდილების 

საფუძველზე, სადაც კერძო 

რეკომენდაცია. 

რეკომენდებულია, რომ 

მიმდინარე რეფორმის დროს 

პრიორიტეტი მიენიჭოს 

არსებულ ოპერატორებთან 

ურთიერთობების 

რეორგანიზაციას - PSC 

კონტრაქტების შედგენა 

მუნიციპალურ საკუთრებაში 

არსებულ  TTC-თან და კერძო 

საკუთრებაში არსებულ TMC-

თან. არ არის 

ოპერატორები ამუშავებენ 

ურბანული სატრანსპორტო 

ქსელის 91%-ს, ხოლო 

დანარჩენ 9%-ს - 

სახელმწიფო კომპანიების 

მიერ.   რეკომენდებულია, 

რომ თბილისს და მის 

მეტროპოლიას 

მოემსახუროს კერძო 

ტრანსპორტის 

ოპერატორები მსგავსი 

ფორმით.  მაგრამ ეს 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ 

ამოქმედდება ძლიერი, 

სათანადოდ ორგანიზებული 

და სათანადო კადრებით 

დაკომპლექტებული 

სატრანსპორტო 

სამმართველო და სრულად 

მართავს თბილისის 

ურბანული ტრანსპორტის 

მიწოდებას.  

 

რეკომენდებული ახალი 

ოპერატორების მიწვევა 

საზოგადოებრივი 

სატრანსპორტო 

მომსახურების გასაწევად 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

ორგანიზაციის რეფორმის 

დასრულებამდე.  

 

 

დავალება 11. ტექნიკური 

სპეციფიკაციები და 

სატენდერო სტრატეგია 

ახალ ავტობუსების პარკთან 

და AFC სისტემასთან 

დაკავშირებით. 

 

პროექტის ტექნიკური 

დავალება მომზადდა იმ 

რეალობისთვის, რომ უნდა 

შექმნილიყო  AFC სისტემა და 

ამ კონკრეტული მიზნით 

უნდა შემუშავებულიყო  

სატენდერო ტექნიკური 

სპეციფიკაციები.    

სინამდვილეში, პროექტის 

დაწყების დროს  AFC სისტემა 

იყო სრულ ექსპლუატაციაში 

- საქართველოს ბანკმა 

პროექტის დაწყების 

თარიღამდე დიდი ხნით 

ადრე დაიწყო AFC პროექტი.   

მომზადდა და მერიას 

წარედგინა ინტეგრირებული 

რეკომენდაცია. 

საქართველოს ბანკთან 

კონტრაქტის პირობების 

გადახედვა სრულად 

ინტეგრირებული AFC  

სისტემის შესახებ 

შეთანხმების მიღწევის 

მიზნით.   
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AFC სისტემის ტექნიკური 

სპეციფიკაციები და 

აღწერილობა.     

დავალება 12. ტიპიური 

კონტრაქტის პროექტის 

მომზადება 

მიკროავტობუსებით 

გადაზიდვისთვის   

მომზადდა და მერიას 

წარედგინა PSC კონტარქტი 

კომპანიასთან თბილისის 

მიკროავტობუსი (TMC) EBRD-

ის ნიმუშის საფუძველზე. 

 PSC კონტრაქტის 

სტრუქტურა განსხვავდება 

კონტრაქტების 

სტრუქტურისგან, რომელიც 

ზოგადად გამოიყენება 

სახელმწიფო შესყიდვების 

პროცედურებში 

საქართველოში. აქედან 

გამომდინარე მერიის 

იურისტებს ჰქონდათ 

სირთულეები მისი 

სათანადოდ გაგების 

თვალსაზრისით. მაგრამ 

კონსორციუმი ვალდებული 

იყო გამოეყენებინა PSC 

კონტრაქტის EBRD ნიმუშები.  

პროექტის ჯგუფს არ ჰქონდა 

მინიმუმ საბაზისო 

ტრენინგის შესაძლებლობა 

აღნიშნულ თემაზე 

კონტრაქტის მართვის და 

მონიტორინგის ფუნქციებში 

პროფესიონალი 

პერსონალის არარსებობის 

გამო.   

რეკომენდაცია. 

სატრანსპორტო 

სამმართველოსთვის (TA) PSC 

კონტრაქტის ეფექტურად 

მართვის და მონიტორინგის 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა. KPI-s 

ზედამხედველობის და 

მონიტორინგის 

შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა, რომელიც 

შემუშავებულია PCS 

კონტრაქტის განუყოფელი 

ნაწილის სახით.     

დავალება 13. ქალაქის

ინფორმირებულობის 

ამაღლება კონტრაქტის 

გაფორმების და 

მონიტორინგის, მათ შორის 

ტრენინიგების შესახებ 

მულტიმოდალურ 

გადაზიდვის მოდელთან 

დაკავშირებით. 

საკომუნიკაციო გეგმა.   

ინფორმირებულობის 

ამაღლება აღნიშნული 

გადაზიდვის მოდელის 

შესახებ განხორციელდა 2019 

წლის 17-18 სექტემბერს. 

მონაწილეები განსაზღვრა 

მერიის ტრანსპორტის 

სამსახურმა, მთლიანობაში 

12 პირი. ტრენინგის 

შინაარსი დაეფუძნა 

მონაწილეთა ცოდნის დონეს 

და შესაძლებლობას.    

რეკომენდაცია. ტრენინგის 

მონაწილეების მეტად 

საბაზისო ცოდნის გამო 

შეუძლებელი იყო უფრო 

უფრო სპეციფიკური 

ტრენინგ კურსის შეთავაზება 

მონაწილეებისთვის. 

ტრანსპორტის სამსახურს არ 

ჰქონდა გადაზიდვის 

მოდელის ძირითადი 

პრინციპი და მასთან 

შეთავაზებული 

საკომუნიკაციო გეგმა 

გულისხმობს თბილისის 

მერიის გეგმას ტრანსპორტის 

სახეობების მხარდასაჭერად 

პირადი სატრანსპორტო 

საშუალებების 

ალტერნატივად, როგორიცაა 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი. ამ კამპანიის 

მთავარი პრინციპი და 

სლოგანი, მისი არსი 

მიზანმიმართულია 

არსებული და პოტენციური 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მგზავრების 

მაქსიმალურ რაოდენობაზე; 

შეთავაზებული კამპანიის 

სტრატეგია ეფუძნება    

Systra-ს გამოცდილებას 

საფრანგეთში და 

საერთაშორისო პრაქტიკას. 

მუშაობისთვის დანიშნული 

კადრები.    

რეკომენდებულია 

სტაჟირება ტრანსპორტის 

დამპროექტებლების 

უნარების 

გასაუმჯობესებლად, 

როდესაც მათ დაიქირავებს 

სატრანსპორტო 

სამმართველო და მუდმივად 

დანიშნავენ შესაბამის 

პოზიციებზე.  სტაჟირება 

შეიძლება გაგრძელდეს 

ადგილზე ტრენინგით, 

რომელიც შეთავაზებული 

იქნება მოგვიანებით ეტაპზე.  

ჩვენი რეკომენდაციაა 

ძლიერი სარეკლამო 

კამპანიის დაწყება, როგორც 

კი სრულად ჩანაცვლდება 

პარკი და პირველი TBT 

ხაზები შევა 

ექსპლუატაციაში. 

სარეკლამო კამპანია უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ თემებს:  

• საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის

უპირატესობების

ხაზგასმა

ინდივიდუალურ

ავტოტრანსპორტთან

შედარებით.

• საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის

რეპუტაციის ამაღლება;

და

• მგზავრთა

ინფორმირებულობის

ამაღლება
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2. შესრულებული სამუშაოს შეჯამება

2.1 არსებული სიტუაცია - არსებული სტრუქტურის აღწერა 

იხილეთ შუალედური ანგარიში 1. 

2.1.1 არსებული ინსტიტუციური მოწყობა 

2.1.2 კონტრაქტი და სამართლებრივი ასპექტები 

2.1.3 მოქმედი ქსელი 

2.1.4 მოქმედი  სატარიფო პოლიტიკა და მგზავრობის საფასურის გადახდა 

2.1.5 საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე არსებული მოთხოვნა 

2.1.6 არსებული ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები 

2.2 ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიდგომის შეთავაზება თბილისში 

2.2.1 ახალი ინსტიტუციური მოწყობა 

ამ ნაწილში ჩვენ გავაანალიზებთ ჩვენს ხელთარსებულ სხვადასხვა სამართლებრივ ტექსტებს: 

• საქართველოს კანონმდებლობა,

• მიკროავტობუსების ხაზების განაწილების ლიცენზიები,

• საკონტრაქტო შეთანხმება საქართველოს ბანკსა და  TCH-ს შორის.

შემდეგ ჩვენ განვსაზღვრავთ მიკროავტობუსების ხაზების განაწილების ლიცენზიების დარღვევის ან 

მოდიფიცირების შესაძლებლობებს და მიკროავტობუსების ხაზების ახალი რეგულაციის 

ორგანიზების წესს და ახალი PS კონტრაქტის დეფინაციას. 

2.2.2 სამართლებრივი ჩარჩო  (ნაწილი   I) 

წესები, რომლებიც არეგულირებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ოპერატორების შერჩევას, მუშაობას 

და ტარიფებს, განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალური საკრებულოს მოქმედი 

ნორმატიული აქტებით. ამჟამად ძალაშია შემდეგი ნორმატიული აქტები:   

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #17-47, დათარიღებული 2014 წლის 14 დეკემბრით - 

ავტობუსების მარშრუტების (M2 კატეგორიის) დამტკიცება საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების მიზნებისათვის. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება N8-31 დათარიღებული 2017 წლის 28 აპრილით - 

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების 

მიზნით ავტობუსების მოსაკრებლების განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #20-82, დათარიღებული 2014 წლის 30 დეკემბრით - ქ. 

თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების (M2 და M3 

კატეგორიები) კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების 

და ნებართვის მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების 

დამტკიცების შესახებ. 

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.02.1434, 2010 წლის 22 ნოემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) 

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ. 

2.2.3 ნორმატიული აქტების ანალიზი 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #17-47, დათარიღებული 2014 წლის 14 დეკემბრით, სახელი: - 

ავტობუსების მარშრუტების (M2 კატეგორიის) დამტკიცება საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების მიზნებისათვის 

ამ დაადგენილების თანახმად, დამტკიცებული იქნა ყოველდღიური მარშრუტები, ასევე, 

ყოველდღიურად მომუშავე ავტობუსების რაოდენობა, სამუშაო საათების და სამუშაო 

დღეების/გამოსასვლელი დღეების რაოდენობა. აღნიშნულმა დადგენილებამ, ასევე, დაამტკიცა 

ავტობუსების რაოდენობა, რომლებიც ყოველდღე მუშაობს თითოეულ მარშრუტზე, სამუშაო დღეებსა 

და დღესასწაულებზე. ჩვეულებრივ, სტანდარტულ სამუშაო დღეს, ერთ მარშრუტზე მუშაობს 

დაახლოებით 20-21 ავტობუსი. შესაბამისად, ავტობუსების რაოდენობა იზრდება ცენტრალურ 

მარშრუტებზე. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #8-31, 2017 წლის 28 აპრილი - საქართველოს დედაქალაქის –

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების 

შესახებ.  

თბილისის საკრებულოს #8-31 დადგენილების თანახმად, მგზავრობის ტარიფები დამტკიცებული 

იქნა დედაქალაქის ყოველ მარშრუტზე. ნათელია, რომ მინიმალური ტარიფი ერთ მარშრუტზე 

შეადგენს 0.30 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ტარიფი ერთი მგზავრობისთვის - 2 ლარს. ეს წესი ძალაშია 

01.05.2018-დან 01.04.2020-მდე.. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #20-82, 2014 წლის 30 დეკემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) 

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ. 

ეს დადგენილება ამტკიცებს ნებართვის გაცემის წესებს, მათ შორის, ნებართვის გაცემის ფასებს, 

ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის და მასში გამარჯვებულის გამოვლენის წესებს და 

ნებაფრთვის გაცემის ფასის გადახდის წესებს. ამ დებულების თანახმად, სალიცენზიო (ნებართვის) 

ფასი თითოეული ავტობუსისთვის შეადგენს 50 ლარს, მაგრამ, 01.05.2017-დან 01.04.2020-მდე - 

ნებართვის ფასი დამტკიცდა 15 ლარის ოდენობით ყოველი ავტობუსისთვის. ქალაქ თბილისის 
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მთავრობა უფლებამოსილია, ცვლილებები შეიტანოს ნებართვის მფლობელებთან გაფორმებულ 

კონტრაქტებში. 

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.02.1434, 2010 წლი ს 2 2 ნოემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) 

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ.  

ხსენებული დადგენილება ეხება თბილისის მთავრობის დადგენილებას N31.02.1434 რომელიც 

მიღებულია 2010 წლის 22 ნოემბერს, რომელიც ამტკიცებს ლიცენზიის მიღების წესებს საკონკურსო 

ტენდერის გზით, მონაწილეობის წესებს, ლიცენზიის პირობებს, გამარჯვებულის დადგენის წესს. 

2.2.4 სალიცენზიო რეგულაციები 

ნებართვების გაცემა „ლოტებზე“, ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული. კონკურსი 

ეფუძნება ტრადიციულ წესებს, როდესაც მონაწილე უმაღლესი ქულით იგებს კონკურსს და დებს 

პირობებს კონკურსის თანახმად. ქალაქ თბილისის მთავრობა გადაწყვეტილების მიმღები და, ამავე 

დროს, კონკურსის ორგანიზატორია. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, ქალაქ თბილისის 

მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას და გამოსცემს დადგენილებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს 

ლიცენზიის (ნებართვის) ტიპს, ლიცენზიის (ნებართვის) მფლობელის სახელს, ლიცენზიის 

(ნებართვის) პირობებს და კონტრაქტის პროექტს, რომელიც მოგვიანებით ლიცენზიის მფლობელთან 

გაფორმდება. 

2.2.5 კონკურსის პირობები 

პირი, რომელსაც დარეგისტრირება სურს კონსკურსზე, ვალდებულია, წარადგინოს განაცხადი. 

განაცხადს თან უნდა ჰქონდეს დართული:  

1) იურიდიული პირისთვის - პარტნიორების ოფიციალურად გაფორმებული თანხმობა, ამონაწერი

საჯარო რეესტრიდან და წესდების დამოწმებული ასლი, განაცხადის წარმდგენი პირის 

უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი; 

ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის - ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის ასლი; ფიზიკური პირებისთვის - საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი; საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირებისთვის - სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლი. 

2) ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ პირის მიმართ არ მიმდინარეობს

რეორგანიზაციის/ლიკვიდაციის პროცესი. 

3) ცნობა სასამართლოდან, რომელიც ადასტურებს, რომ მონაწილის მიმართ არ მიმდინარეობს

გადამხდელუუნარობის პროცესი. 

4) ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ არავითარი შეზღუდვა არ არის

რეგისტრირებული; 

5) დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მონაწილეს არ აქვს დავალიანება სახელმწიფო

გადასახადებზე. 

6) დოკუმენტები, რომლებშიც მითითებულია ავტობუსების ტიპი/რაოდენობა (კატეგორია, მარკა,

მოდელი, სიმძლავრე). ასევე, მითითებული უნდა იქნას ავტობუსის გამოშვების თარიღი და 

შესაბამისობა ევრო-სტანდარტებთან. 

თუ მონაწილე უცხოური კომპანია/უცხოელია, ყველა მითითებული დოკუმენტი გაცემული უნდა 

იქნას მოცემული კომპანიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ, ნოტარიულად დამოწმებულ ქართულ 

თარგმანთან ერთად.  

გარდა განაცხადისა, ყველა სხვა დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნას დალუქული კონვერტით. 

კომისია არ მიიღებს დაულუქავ კონვერტებს. მონაწილეს კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ერთ ან 

რამდენიმე ლოტში, იმ პირობით, თუ წარმოადგენს ბანკის გარანტიას თითოეული ლოტისთვის ცალ-

ცალკე. დოკუმენტების გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით დაუშვებელია. კომისია 

განაცხადს 3 სამუშაო დღეში განიხილავს.. 

2.2.6 კონკურსი 

კონკურსზე გამარჯვებული გამოვლენილი უნდა იქნას წარდგენილი დოკუმენტების საფუძვლად, 

შემდეგი კრიტერიუმებით:  

1) ავტობუსების ტექნიკური პირობები (მდგომარეობა);

2) ავტობუსების რაოდენობა: საკუთარი, ქირავნობით, ლიზინგით;

3) საბანკო გარანტიის ოდენობა.

2.2.7 ლიცენზიის გაცემა 

კონკურსის გამარჯვებული ნებართვას იღებს ცალ-ცალკე ლოტზე. მოცეული ლოტის გამარჯვებულის 

გამოვლენის შემდეგ, ქალაქ თბილისის მთავრობა აფორმებს კონტრაქტს გამარჯვებულთან.  

იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსის გამარჯვებული უცხოური კომპანია/უცხოელია, კონტრაქტის 

გაფორმებამდე, გამარჯვებულმა საქართველოში უნდა დააფუძნოს კომპანია 100% წილით, რომელიც 

ლიცენზიის მფლობელი გახდება.  

ლიცენზია გაიცემა ერთჯერადად, 20 წლის ვადით და ძალაშია, ვიდრე კანონთან შესაბამისობაშია.. 
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2.4 სატრანსპორტო სააგენტოს შექმნა 

2.4.1 კონტექსტი 

საცობების გამკლავების მიზნით, მიმდინარეობს ან დასრულების პირასაა რამდენიმე 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტი (TBT, მეტროს, ავტობუსის, მიკროავტობუსების ITS 

სისტემის მოდერნიზაცია). ყველა აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ქალაქში გადაადგილებას და 

გააუმჯობესებს ცხოვრების დონეს და ხელს შეუწყობს თბილისის ზრდას.    

მიუხედავად ამისა, ქალაქის სტრუქტურა (TCH) რომელიც პასუხისმგებელია საზოგადოებრივი 

სატრანსპორტო სისტემის მართვაზე, რომელიც უფრო მორგებულია მცირე და საშუალო ქალაქებზე, 

ვერ აკმაყოფილებს სატრანსპორტო სისტემის მოთხოვნებს ორგანიზაციის, ხარისხის, ეფექტურობის 

და მომსახურების ვადის თვალსაზრისით. 

მსოფლიოს სხვა დედაქალაქებთან დაკავშირებით, ჩვენი რეკომენდაციიაა შეიქმნას სატრანსპორტო 

სამმართველო. სატრანსპორტო სამმართველოს შექმნა ეფუძნება შემდეგ ლოგიკურ პრინციპებს: 

 მიმდინარეობს საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელის მნიშვნელოვანი ევოლუცია ყველა სახის 

ტრანსპორტისთვის (TBT, ავტობუსი, მიკროავტობუსი, მეტრო) მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან 

ფარგლებში; 

 რეგულირების საჭიროება „ისტორიულ“ ოპერატორებს (მეტრო, TBT, ავტობუსი) და ახალ ოპერატორებს 

შორის (მიკროავტობუსი) „ველური კონკურენციის“ თავიდან აცილების მიზნით გლობალური 

სატრანსპორტო მომსახურებების და ახალი სატრანსპორტო პროექტების მიზნების შეთანხმებულობის 

საზიანოდ.     

 ITS სისტემა გამოყენებული უნდა იქნას მაქსიმალურად ეფექტური სახით. ის არ უნდა იყოს მარტივი, 

მაღალი ტექნოლოგიების სისტემა, არამედ ასევე გამოყენებული უნდა იქნას როგორც ინტერაქტიული 

ინსტრუმენტები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეფექტურობისთვის, კერძოდ მნიშვნელოვან 

გზაჯვარედინებზე შუქნიშნების მართვისთვის.      

 სატრანსპორტო გენერალური გეგმის რეგულარული განახლების და სატრანსპორტო მოდელის 

შემუშავების საჭიროება ქალაქის განვითარების, ტრანსპორტის ნიმუშებზე ახალი პროექტების 

ზემოქმედების გათვალისწინებით.   

 საფასო პოლიტიკის განსაზღვრის საჭიროება, ამოქმედდება გადასახადების ამოღების გლობალური 

სისტემა ფულის გადანაწილებისთვის ოპერატორებზე და თბილისის მერიისთვის (TCH); 

 ქალაქსა და ისტორიულ ოპერატორებს / ახალ ოპერატორებს შორის ურთიერთობის ხელახლა 

განსაზღვრის საჭიროება გრანტების, ახალი საკონტრაქტო ურთიერთობების, საზოგადოებრივი 

მომსახურების გადაცემის, საზოაგდოებრივი მომსახურების კონტრაქტების, ლიცენზიების, 

ინსტიტუციური და სამართლებრივი ასპექტების თვალსაზრისით.   
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 ბოლოს (მაგრამ არა მინიმუმ) სატრანსპორტო პოლიტიკის შემუშავება სარწმუნო მონაცემთა ანალიზის 

საფუძველზე. 

2.4.2 არსებული ორგანიზაციის საერთო აღწერილობა 

2.4.2.1 თბილისის მერიაში 

თბილისის მერია ორგანიზებულია ტრანსპორტის, გარემოს და ინფრასტრუქტურის მიხედვით 

შემდეგნაირად: 

მერი, ვიცე მერი: ირაკლი ხმალაძე. მერის მოადგილე: მაია ბიწაძე. მერის მოადგილე: ირაკლი 

ბენდელიანი. მერის მოადგილე: ილია ელოშვილი. მერის მოადგილე: სოფიო ხუნწარია. 

მერიის ადმინისტრაცია: სატრანსპორტო დეპარტამენტი, ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტი, 

არქიტექტურის დეპარტამენტი, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი. 

იურიდიული დეპარტამენტი. ურბანული განვითარების დეპარტამენტი. მუნიციპალური 

შესყიდვების დეპარტამენტი. ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი. კულტურის, განათლებისა 

და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი. ზედამხედველობის დეპარტამენტი. გარემოს დაცვის 

დეპარტამენტი. უსაფრთხოებსი დეპარტამენტი. რაიონის ადმინისტარცია. ფინანსური 

დეპარტამენტი. საკუთრების დეპარტამენტი. MSDA. ტექნოლოგიური განვითარების დეპარტამენტი. 

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. თბილისის მომავალი სატრანსპორტო სამმართველოს (TTA) 

ეყოლება სხვადასხვა მომსახურებების წევრები, ნახაზზე შემოფარგლულია ნარინჯისფრად. 

სურათი 1 : თბილისის მერიის საერთო ორგანიზაციული სქემა 

2.4.2.2   საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დონეზე 

ამჟამად არსებობს 3 მთავარი მონაწილე საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის სფეროში 

სხვადასხვა პასუხისმგებლობებით:   

 თბილისის ტრანსპორტის დირექტორატი ძირითადად პასუხისმგებელია მგზავრთა 

ტრანსპორტირებაზე და არსებული ავტობუსებით გადაზიდვის ზედამხედველობაზე.    

 TTC მუნიციპალური კომპანია პასუხისმგებელია მეტროს და ავტობუსების ოპერატიულ 

მართვაზე და მათ ტექნიკურ მომსახურებაზე.   
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 კერძო კომპანია TMC რომელიც ფაქტობრივად არის ჰოლდინგური კომპანია, რომელშიც 

დაჯგუფებულია 4 კომპანია, რომლებიც ფლობენ თბილისის მერიის მიერ მინიჭებულ 

გამოყენების ლიცენზიებს რისკების და საფრთხეების პრინციპის საფუძველზე.   

სქემატურად, თბილისში მდგომარეობა შემდეგია: 

 
სურათი 2 : თბილისის სატრანსპორტო დეპარტამენტის არსებული ორგანიზაციული სქემა 

 

/მერის მოადგილე: ბიწაძე მაია. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ხელმძღვანელის მოადგილე: პოლიტიკის და 

დაგეგმვის განყოფილება. ხელმძღვანელის მოადგილე: საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმვის და 

ზედმახედველობის განყოფილება.. ხელმძღვანელის მოადგილე: იურიდიული განყოფილება, მოძრაობის 

მართვის განყოფილება./. 

წარმოიქმნება სატრანსპორტო სისტემის სხვადასხვა მონაწილეების კოორდინაციის და 

სატრანსპორტო სამმართველოს საჭიროება თბილისში უკვე აღიარებულია:    

 თბილისის მერიის დაფინანსების გადაწყვეტილებების დაცვით, TTC და ტრანსპორტის 

დეპარტამენტი მართავს ახალ ინვესტიციებს თბილისის საზოგადოებრივ სატრანსპორტო 

სისტემაში.   

 ტრანსპორტირების გენერალური გეგმა მომზადებულია - პირველი ნაბიჯი ინტეგრირებული 

ტრანზიტის დაგეგმვის მიმართულებით.   

 მუშავდება სატრანსპორტო მოდელი, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს თბილისის 

სატრანსპორტო დეპარტამენტს მიიღოს ეფექტური გადაწყვეტილებები მასზედ თუ როგორ 

უნდა დაკმაყოფილდეს მაქსიმალურად ქალაქის ტრანსპორტირების მოთხოვნები.   

 აქცენტი კეთდება უსაფრთხოებაზე და დაბინძურებაზე. 

 საერთაშორისო ბანკები უკვე სტიმულირებულია სამმართველოს შექმნის თვალსაზრისით.   

 ვინაიდან თბილისის ტრანსპორტის დეპარტამენტმა უკვე დაიწყო პრობლემების გადაჭრა, 

რომელიც უნდა დაარეგულიროს ტრანსპორტის სამმართველომ, ლოგიკურია მისი 

ტრანსფომირება თბილისის ტრანსპორტის სამმართველოდ (TTA). 

                                                                                                             

რომელიც ხელს შეუწყობს: 

 კომპლექსურ მიდგომას ყველა ტრანსპორტის და გადაადგილების მართვაში თბილისში.   

 ურბანული მობილობის ინტეგრირებული დაგეგმვა და მართვა. 

 რესურსების ეფექტური გამოყენება (მუშახელი, ცოდნა და ბიუჯეტი);  

 სატრანსპორტო სექტორში ჩართული კომპანიების და განყოფილებების ზედამხედველობა და 

კოორდინაცია. 

/საჭიროებები: 

„სატრანსპორტო სამმართველოს’ შექმნა მაღალი კომპეტენციით ხარისხის, კონტროლის, 

ტარიფის, დაფინანსების და სხვა ყველა ასპექტის მართვის მიზნით.  

საჯარო მოსმახურების კონტრაქტის განხორციელება სატრანსპორტო სამმართველოს და 

ოპერატორების უფლებებითა და ვალდებულებებით.  

TTA – თბილისის სატრანსპორტო სამმართველო: მე განვახორციელებ გადახდას კონტრაქტის 

საფუძველზე, თუ თქვენ უზრუნველყოფთ მომსახურებას ახალი კონტრაქტის შესაბამისად. 

PSC – საჯარო მომსახურების კონტრაქტი.                                                              

ტრანსპორტის ოპერატორები: მე ვუზრუნველყოფ მომსახურებას კონტრაქტის შესაბამისად თუ 

თქვენ განახორციელებთ გადახდებს შეთანხმებისამებრ. / 
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სურათი 3 : ურთიერთობა TTA-თან და ტრანსპორტის ოპერატორებთან  

2.4.3 ჩვენი მოსაზრება კონკრეტულ სიტუაციაზე 

2.4.3.1  ბენჩმარკინგი / შედარებითი ანალიზი 

2.4.3.1.1 ლიონი 

 

ლიონის საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელი ორგანიზებული და მართულია SYTRAL 

(SyndicatMixte des Transports for the Rhone and the Agglomeration of Lyon) და SLTC (ლიონის რეპუბლიკის 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო კომპანია) მიერ. SYTRAL არის ურბანული სატრანსპორტო სააგენტო 

და კერძო შვილობილი კომპანია KEOLIS-ის, SLTC, რომელიც ამჟამად ოპერირებს ქსელს.  SYTRAL მთავარი 

ამოცანები ითვალისწინებს ლიონის კონურბაციის სატრანსპორტო პოლიტიკის შემუშავებას და 

განხორციელებას; საჭირო ინვესტიციების განხორციელებას ინფრასტრუქტურაში და მოძრავ 

შემადგენლობაში და საფასო პოლიტიკის განსაზღვრა და ტრანსპორტის მიწოდების ადაპატაციების 

დადგენა.  

SYTRAL ანიჭებს SLTC-ს მთლიანი ქსელის მართვის უფლებამოსილებას საზოაგდოებრივი 

მომსახურების დელეგირების კონტრაქტის საფუძველზე.   

კონტრაქტი, რომელიც აკავშირებს SYTRAL-ს SLTC-თან არის 6 წლიანი ფიქსირებული ფასის მართვის 

ხელშეკრულება მოგებაში მონაწილეობის სისტემასთან დასწრების შედეგების, სატარიფო 

შემოსავლების, საოპერაციო ხარჯების და ხარისხის საფუძველზე. 

 

2.4.3.1.2 სტოკჰოლმი 

 

 სტოკჰოლმში, სახელმწიფო კომპანია SL პასუხისმგებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის. 

1993 წლამდე SL ოპერირებდა ყველა სატრანსპორტო მომსახურებას. მას შემდეგ კომპანიამ 

თანდათანადობით დაკარგა თავისი ფუნქცია, როგორც ოპერატორმა მხოლოდ სტრატეგიული და 

ტაქტიკური პასუხისმგებლობების შენარჩუნებისთვის. აქედან გამომდინარე SL იყენებს 

სატრანსპორტო მომსახურებების გაწევისთვის ქვე-კონტრაქტებს. ოპერატორების შერჩევა ხდება 

კონკურენტუნარიანობის მიხედვით.  

ამჟამად ყველა სატრანსპორტო საშუალება კომბინირებულია, ექვსი ქვე-კონტრაქტორი ახორციელებს 

მომსახურებებს SL-თან ერთიანი ტარიფის მართვის კონტრაქტის მეშვეობით საბონუსე / საჯარიმო 

სისტემასთან ერთად,რომელიც დაკავშირებულია მომსახურების ხარისხთან.    

რამდენიმე ოპერატორის არსებობა მოითხოვს მნიშვნელოვან კოორდინაციას, რომელსაც 

ახორციელებს და მართავს  SL.. 

2.4.3.1.3 ჰელსინკი 

 

1998 წელს, ქ. ჰელსინკმა დაყო HKL, თავისი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურების 

პროვაიდერი, ორ საწარმოდ: ერთი ორგანიზაციული და მეორე საოპერაციო საწარმო.   

HKL ასევე ახორციელებს ავტობუსებით მომსახურებას ჰელსინკის მეტროპოლიტენის ტერიტორიაზე 

სხვა AO, YTV სახელით. სტოკჰოლმისგან განსხვავებით, HKL ინარჩუნებს საოპერაციო 

პასუხისმგებლობას. ეს უზრუნველყოფს მონოპოლიის შექმნის თავიდან აცილებას და 

უზრუნველყოფს ადვილ სახელმწიფო ოპერატორის ხარჯების საფუძველზე. 

 

ჰელსინკში, ავტობუსის ტრანსპორტი აქედან გამომდინარე უზრუნველყოფილია სახელმწირო (2) და 

კერძო ოპერატორების მიერ, რომლებიც შერჩეულია ტენდერებში მოწვევების საფუძველზე.  

დელეგირების კონტრაქტებს, რომლებიც ზოგადად გაფორმებულია ხუთი წლის ვადით, ასევე 

ეწოდებათ „მთლიანი ღირებულების“ კონტრაქტები, ბონუსებით (ხარისხი) და ჯარიმებით 

(განრიგებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში).    

საკონკურსო წინადადებით, ტრანსპორტირების განხორციელების ხარჯები შემცირდა 30%-ით, 13 

ხოლო ხარისხის დონე შენარჩუნდა. 

2.4.3.1.4 ბრიუსელი 

 

ბრიუსელში, ტრანსპორტის მართავს სახელმწიფო ოპერატორი, STIB, რომელიც პასუხისმგებელია 

ტაქტიკურ და სოაპერაციო დონეებზე.    

ურთიერთობები STIB და WA-ს შორის, ბრიუსელის დედაქალაქის რეგიონი (RBC), განისაზღვრა 

მართვის კონტრაქტში, რომელიც მოიცავს ხუთწლიან პერიოდს.   

სტრატეგიულ დონეზე, RBC განსაზღვრავს საჭირო საზოგადოებრივ სატრანსპორტო მომსახურებებს 

და აფინანსებს საინვესტიციო პროგრამებს.   
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ტაქტიკური თვალსაზრისით, STIB პასუხისმგებელია მოთხოვნის სტიმულირებაზე და 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მოსმახურების მიმზიდველობის გაუმჯობესებაზე. აქედან 

გამომდინარე  STIB-ს აქვს კონკრეტული კომერციული დამოუკიდებლობა.   

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბრიუსელში ხასიათდება მეტად კონკურენტული ორგანიზაციით. 

2.4.3.2    შეთავაზებული ორგანიზაცია თბილისში 

 

ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის შესაბამისად და მთავარ დაინტერესებულ პირებთან 

პირველი ინტერვიუს მიხედვით, ქვემოთ მოცემულია სტრუქტურა, როგორიც უნდა იყოს მომავალში: 

/PT ოპერაციები (ბილეთების გაყიდვები). სხვა სატრანსპორტო ოპერაციები. ფულის ნაკადები მენეჯერები (მაგ: 

საქართველოს ბანკი). TCH განსაზღვრული ორგანიზაცია. გადახდები (PSC და მთლიანი ღირებულების 

კონტრაქტები). TA (= სატრანსპორტო დეპარტამენტი). კონტრაქტის მართვა (საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

ოპერატორები (TTC TMC). განსაზღვრავს (ახორციელებს გადაწყვეტილების მიმღებების მოსაზრებას). 

კონტრაქტის მართვა 

მობილობის სტრატეგია. ყველა სატრანსპორტო სახეობა. სხვა მობილობის ოპერატორები (პარკინგი და სხვა). 

 
სურათი 4 : შეთავაზებული ორგანიზაცია თბილისში  

 

2.4.3.3     სატრანსპორტო სამმართველოს შეთავაზებული ორგანიზაციული სქემა  

 

ჩვენს მიერ განხორციელებული განხილვების შესაბამისად თბილისის ტრანსპორტის 

დეპარტამენტთან, ქვემოთ მოცემულია სტრუქტურა, როგორიც უნდა იყოს მომავალში. 

 

/საბჭო (ქალაქების (თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, ....) მთავრობების და საკრებულოს 

წარმომადგენლები). დირექცია. მონაცემთა / მონიტორინგის დეპარტამენტი. 

დაგეგმვის დეპარტამენტი: დაგეგმვის კვლევები. ტრანსპორტის ზემოქმედების შეფასება / ლიცენზიის 

განყოფილება. ინფრასტრუქტურის მართვის დეპარტამენტი: ტექნიკური მომსახურება. მშენებლობა. 

საოპერაციო განყოფილება (მათ შორის ITS). კონტრაქტის მართვა (მათ შორის ITS). კონტრაქტის 

მართვის განყოფილება. ადმინისტრაციული პერსონალი შესყიდვა, ფინანსური იურიდიული, 

ადამიანური რესურსები. /                                                     

სხვადასხვა დეპარტამენტის დავალებები განისაზღვრება მომდევნო ანგარიშში. ქვემოთ 

წარმოდგენილი მისიები არის მომავალი ტრანსპორტის სამმართველოს მისიები. 

 
სურათი 5 :  TA-ს შეთავაზებული ორგანიზაციული სქემა 

 

სხვადასხვა დეპარტამენტის დავალებები განისაზღვრება მომდევნო ანგარიშში. ქვემოთ 

წარმოდგენილი მისიები არის მომავალი ტრანსპორტის სამმართველოს მისიები.    

2.4.4 თბილისის სატრანსპორტო სამმართველოს მისიები  (TTA) 

 

TTA მომავალი მისიები მოცემულია ქვემოთ: 

 ურბანული სატრანსპორტო სტრატეგიის განსაზღვრა და განვითარება.  

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და მომსახურებების დაგეგმვა და განხორციელება. 

 სატრანსპორტო მომსახურების მართვა - მოძრაობის მართვა. 

 ბიუჯეტის მართვა და საერთაშორისო დაფინანსების უზრუნველყოფა.   

 ლიცენზირება და კონტრაქტის გაფორმება. 
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 კომპანიების, საწარმოების და ოპერატორების ზედამხედველობა ან პირდაპირი საკუთრების 

უფლება. 

ყველა აღნიშნული მისია უნდა განხორციელდეს ქვემოთ მოცემული მსოფლიო კლასის პრაქტიკისა და 

სტანდარტების და ინოვაციური მიდგომების შესაბამისად.   

ტრანსპორტის ორგანიზების სამმართველო პასუხისმგებელია დაფინანსებაზე და ექნება გამოყოფილი 

ბიუჯეტი სხვადასხვა მისიებისთვის.   

მას შეუძლია იმოქმედოს სამ წყაროზე: 

 შემოსავლები მომხმარებლებისგან (ბილეთების შესყიდვა). 

 ადგილობრივი მოსახლეობის ჩვეულებრივი რესურსები: აღნიშნული რესურსები 

გამომდინარეობს ადგილობრივი დაბეგვრის, სესხების, სუბსიდიების შედეგად;   

 ტრანსპორტზე გამოყოფილი გადასახადები (გადასახადი ახალ ნივთიერებებზე, საწვავზე).   

                                                                                                             

ტარიფის და ოპერატორის ანაზღაურების ფორმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, AOTU 

გადაწყვეტს დაფინანსების განაწილების საკითხს გადასახადების გადამხდელებს, მომხმარებლებს და 

დამსაქმებლებს შორის.   

2.4.5 მომსახურების კონტრაქტი  –PSC 

 

ევროპაში, კომისია არეგულირებს აღნიშნული კონტრაქტების შინაარსს და მინიჭებას.   

კერძოდ, ითვალისწინებს შემდეგს: 

1. კონტრაქტი სავალდებულოა ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელიც იღებს ოპერირების 

უფლებას. 

2. კონტრაქტი გაფორმებულია მაქსიმუმ 8 წლის ვადით ავტობუსით მომსახურებებისთვის და 15 

წლის ვადით სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, თუმცა კონტრაქტის ვადის გაგრძელების 

შესაძლებლობით აქტივების სასარგებლო გამოყენების ვადის გათვალისწინებით იმ შემთხვევაში, 

თუ ოპერატორმა უნდა განახორციელოს ინვესტიციები კონკრეტულ მოძრავ შემადგენლობაში.                                                                                                               

3. კონტრაქტის მინიჭება ჩვეულებრივ ხდება სატენდერო პროცესით.   

4. გამონაკლისები წარმოდგენილია ტრამვაის და მეტროს მომსახურებებისთვის მაგრამ არა 

ავტობუსით მომსახურებებისთვის.   

 

 

 

2.4.6 ახალი სატარიფო პოლიტიკა 

იხილეთ დოკუმენტი 4. 

 

2.5 განახლებული განხორციელების გეგმა - შეთავაზებული სტრატეგიის 

განხორციელება    

2.5.1 ავტობუსებით გადაზიდვებთან და მგზავრობის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი ანალიზი და ნორმატიული ბაზა 

 

წესები, რომლებიც არეგულირებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ოპერატორების შერჩევას, მუშაობას 

და ტარიფებს, განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალური საკრებულოს მომქმედ ნორმატიულ 

აქტებში:  
 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #17-47, დათარიღებული 2014 წლის 14 დეკემბრით - 

ავტობუსების მარშრუტების (M2 კატეგორიის) დამტკიცება საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების მიზნებისათვის. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება N8-31 დათარიღებული 2017 წლის 28 აპრილით - 

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების 

მიზნით ავტობუსების მოსაკრებლების განრიგის დამტკიცების შესახებ.   

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #20-82, დათარიღებული 2014 წლის 30 დეკემბრით - ქ. 

თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების  (M2 და M3 

კატეგორიები)  კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების 

და ნებართვის მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების 

დამტკიცების შესახებ. 

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.02.1434, 2010 წლი ს 2 2 ნოემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების  (M2 და M3 კატეგორიები)  

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ.  

 

2.5.1.1    ნორმატიული აქტების ანალიზი 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #17-47, დათარიღებული 2014 წლის 14 დეკემბრით, სახელი:  - 

ავტობუსების მარშრუტების (M2 კატეგორიის) დამტკიცება საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მგზავრთა ტრანსპორტირების მიზნებისათვის 

ამ დაადგენილების თანახმად, დამტკიცებული იქნა ყოველდღიური მარშრუტები, ასევე, 

ყოველდღიურად მომუშავე ავტობუსების რაოდენობა, სამუშაო საათების და სამუშაო 

დღეების/გამოსასვლელი დღეების რაოდენობა. აღნიშნულმა დადგენილებამ, ასევე, დაამტკიცა 

ავტობუსების რაოდენობა, რომლებიც ყოველდღე მუშაობს თითოეულ მარშრუტზე, მათ შორის,  

სამუშაო დღეებსა და დღესასწაულებზე. ჩვეულებრივ, სტანდარტულ სამუშაო დღეს, ერთ მარშრუტზე 
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მუშაობს დაახლოებით 20-21 ავტობუსი. შესაბამისად, ავტობუსების რაოდენობა იზრდება 

ცენტრალურ მარშრუტებზე. 

 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #8-31, 2017 წლის 28 აპრილი - საქართველოს დედაქალაქის –

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების 

შესახებ. 

თბილისის საკრებულოს #8-31 დადგენილების თანახმად, მგზავრობის ტარიფები დამტკიცებული 

იქნა დედაქალაქის ყოველ მარშრუტზე. ნათელია, რომ მინიმალური ტარიფი ერთ მარშრუტზე 

შეადგენს 0.30 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ტარიფი ერთი მგზავრობისთვის - 2 ლარს. ეს წესი ძალაშია 

01.05.2018-დან 01.04.2020-მდე. 

თბილისის საკრებულოს დადგენილება #20-82, 2014 წლის 30 დეკემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების  (M2 და M3 კატეგორიები)  

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ. 

ეს დადგენილება ამტკიცებს ნებართვის გაცემის წესებს, მათ შორის, ნებართვის გაცემის ფასებს, 

ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის და მასში გამარჯვებულის გამოვლენის წესებს და 

ნებაფრთვის გაცემის ფასის გადახდის წესებს. ამ დებულების თანახმად, სალიცენზიო (ნებართვის) 

ფასი თითოეული ავტობუსისთვის შეადგენს 50 ლარს, მაგრამ, 01.05.2017-დან 01.04.2020-მდე - 

ნებართვის ფასი დამტკიცდა 15 ლარის ოდენობით ყოველი ავტობუსისთვის. ქალაქ თბილისის 

მთავრობა უფლებამოსილია, ცვლილებები შეიტანოს ნებართვის მფლობელებთან გაფორმებულ 

კონტრაქტებში.                                                                 

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.02.1434, 2010 წლი ს 2 2 ნოემბერი - ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანისთვის ავტობუსების  (M2 და M3 კატეგორიები)  

კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ლიცენზის პირობების და ნებართვის 

მოქმედების ვადის, სალიცენზიო მოსაკრებლების და გადახდის მეთოდების დამტკიცების შესახებ. 
  

ხსენებული დადგენილება ეხება თბილისის მთავრობის დადგენილებას N31.02.1434 რომელიც 

მიღებულია 2010 წლის 22 ნოემბერს, რომელიც ამტკიცებს ლიცენზიის მიღების წესებს საკონკურსო 

ტენდერის გზით, მონაწილეობის წესებს, ლიცენზიის პირობებს, გამარჯვებულის დადგენის წესს. 

 

2.5.1.2   სალიცენზიო რეგულაციები 

ნებართვების გაცემა „ლოტებზე“, ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული. კონკურსი 

ეფუძნება ტრადიციულ წესებს, როდესაც მონაწილე უმაღლესი ქულით იგებს კონკურსს და დებს 

პირობებს კონკურსის თანახმად. ქალაქ თბილისის მთავრობა გადაწყვეტილების მიმღები და, ამავე 

დროს, კონკურსის ორგანიზატორია. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, ქალაქ თბილისის 

მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას და გამოსცემს დადგენილებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს 

ლიცენზიის (ნებართვის) ტიპს, ლიცენზიის (ნებართვის) მფლობელის სახელს, ლიცენზიის 

(ნებართვის) პირობებს და კონტრაქტის პროექტს, რომელიც მოგვიანებით ლიცენზიის მფლობელთან 

გაფორმდება. 

 

2.5.1.3   კონკურსის პირობები 

 

პირი, რომელსაც დარეგისტრირება სურს კონსკურსზე, ვალდებულია, წარადგინოს განაცხადი. 

განაცხადს თან უნდა ჰქონდეს დართული:  

1) იურიდიული პირისთვის - პარტნიორების ოფიციალურად გაფორმებული თანხმობა, ამონაწერი 

საჯარო რეესტრიდან და წესდების დამოწმებული ასლი, განაცხადის წარმდგენი პირის 

უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი; 

ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის - ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის ასლი; ფიზიკური პირებისთვის - საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი; საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირებისთვის - სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლი.  

2) ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ პირის მიმართ არ მიმდინარეობს 

რეორგანიზაციის/ლიკვიდაციის პროცესი  

3) ცნობა სასამართლოდან, რომელიც ადასტურებს, რომ მონაწილის მიმართ არ მიმდინარეობს 

გადამხდელუუნარობის პროცესი 

4) ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ არავითარი შეზღუდვა არ არის 

რეგისტრირებული  

5) დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მონაწილეს არ აქვს დავალიანება სახელმწიფო 

გადასახადებზე.  

6) დოკუმენტები, რომლებშიც მითითებულია ავტობუსების ტიპი/რაოდენობა (კატეგორია, მარკა, 

მოდელი, სიმძლავრე). ასევე, მითითებული უნდა იქნას ავტობუსის გამოშვების თარიღი და 

შესაბამისობა ევრო-სტანდარტებთან.  

თუ მონაწილე უცხოური კომპანია/უცხოელია, ყველა მითითებული დოკუმენტი გაცემული უნდა 

იქნას მოცემული კომპანიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ, ნოტარიულად დამოწმებულ ქართულ 

თარგმანთან ერთად. 

გარდა განაცხადისა, ყველა სხვა დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნას დალუქული კონვერტით. 

კომისია არ მიიღებს დაულუქავ კონვერტებს.  

მონაწილეს კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ერთ ან რამდენიმე ლოტში, იმ პირობით, თუ 

წარმოადგენს ბანკის გარანტიას თითოეული ლოტისთვის ცალ-ცალკე. დოკუმენტების გაგზავნა 

ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით დაუშვებელია. კომისია განაცხადს 3 სამუშაო დღეში 

განიხილავს.                                                                                   
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2.5.1.4     კონკურსი 

 

კონკურსზე გამარჯვებული გამოვლენილი უნდა იქნას წარდგენილი დოკუმენტების საფუძვლად, 

შემდეგი კრიტერიუმებით:  

1) ავტობუსების ტექნიკური პირობები (მდგომარეობა);  

2) ავტობუსების რაოდენობა: საკუთარი, ქირავნობით, ლიზინგით; 

3) საბანკო გარანტიის ოდენობა. 

2.5.1.5    ლიცენზიის გაცემა 

 

კონკურსის გამარჯვებული ნებართვას იღებს ცალ-ცალკე ლოტზე. მოცეული ლოტის გამარჯვებულის 

გამოვლენის შემდეგ, ქალაქ თბილისის მთავრობა აფორმებს კონტრაქტს გამარჯვებულთან.  

იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსის გამარჯვებული უცხოური კომპანია/უცხოელია, კონტრაქტის 

გაფორმებამდე, გამარჯვებულმა საქართველოში უნდა დააფუძნოს კომპანია 100% წილით, რომელიც 

ლიცენზიის მფლობელი გახდება.  

ლიცენზია გაიცემა ერთჯერადად, 20 წლის ვადით და ძალაშია, ვიდრე კანონთან შესაბამისობაშია. 

 

2.5.2  კონტრაქტი  – PSC TMC (კომპანია  თბილისის მიკროავტობუსი)   და  PSC TTC (თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანია) 

 

2.5.2.1    შესავალი  

 

საბოლოო კონტრაქტი უნდა შედგეს სექტემბრის ბოლოს. ამ ნაწილში ჩვენ განვმარტავთ როგორ 

შევცვლით თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის (TTC)-ს არსებულ სტატუსს, რომელიც უნდა იყოს 

სატრანსპორტო სამმართველოს შექმნის ფაზაში და წარმოვადგენთ მეთოდოლოგიას და მომავალი TTC 

კონტრაქტის მთავარ პრინციპებს.     

სატრანსპორტო სააგენტოს იურიდიული ფორმის განხილვისას, მთავარი პრინციპი არის შეთანხმება, 

რომ აღნიშნული ორგანიზაცია უნდა განთავსდეს მერიის სტრუქტურის გარეთ, ფლობდეს სათანადო 

მოქნილობას სექტორის ეფექტური მართვისთვის და ჰქონდეს საკმარისი ფინანსური რესურსები 

მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მოსაზიდად.  საჯარო ფუნქციების შესრულებისას არსებობს 

ასეთი მოქნილობის და ფინანსური სიძლიერის მიღწევის ორი საშუალება. საქართველოს 

კანონმდებლობა ითვალისწინებს (ა) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და (ბ) შპს (სრულად ან 

ნაწილობრივ საკუთრებაში საჯარო ორგანიზაციის მიერ) შექმნას. ორივე ფორმა ცნობილია თბილისის 

მერიისთვის, რადგან დააფუძნა მრავალი სსიპ და შპს.   ჩვენი მიზნებისთვის სსიპ იქნება ყველაზე 

შესაფერისი სამართლებრივი ფორმა სატრანსპორტო სამმართველოსთვის ( TA). 

მხოლოდ  არგუმენტირებისთვის, განვიხილოთ სახელმწიფო საკუთრებაში შპს-ები. სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული საწარმოების უმეტესობის  ეფექტურად მართვა არ ხორციელდება და არ არის 

მომგებიანი.  მთავარობა ამცირებს ასეთი საწარმოების რაოდენობას. ზემოხსენებულის 

გათვალისწინებით, მცირე დასაბუთება არსებობს ახალი სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 

საწარმოების შექმნისთვის (ჩვენს შემთხვევაში მერიის საკუთრებაში) რომელიც იქნება არამომგებიანი 

(მინიმუმ საწყის ეტაპებზე).  

აქედან გამომდინარე რეკომენდებულია სატრანსპორტო სააგენტოს შექმნა საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად.    

 სსიპ რეგულირდება საქართველოს კანონით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ. 

სადაცდეტალურად არის განსაზღვრული ასეთი პირების შექმნის და ფუნქციონირების წესები. 

კანონის 2.2. მუხლი კონკრეტულად მიუთითებს, რომ „თბილისში, ადგილობრივი თვითმმართველი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტის შესაბამისად - შესაძლოა დაფუძნდეს თბილისის 

საკრებულო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, როგორც განსაზღვრულია საქართველოს 

ორგანული კანონით - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. მუხლი 111 მიუთითებს, რომ 

თბილისის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის კონტროლი 

უნდა განახორციელოს თბილისის მერიამ, რომელიც გამოიყენებს სახელმწიფო მაკონტროლებელი 

ორგანოს ყველა უფლებას აღნიშნული კანონის თანახმად.. 

2.5.2.2    საჯარო მომსახურების (PS) კონტრაქტის მიზნები და განსაზღვრა 

 

საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) ოფიციალურად მიუთითებს (საკონტრაქტო) ურთიერთობის 

შესახებ საზოგადოებრივ სატრანსპორტო ორგანოს (ე.ი. სახელმწიფო ორგანო ან საორგანიზაციო 

ორგანო) და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორი.. 

საჯარო მომსახურების კონტრაქტები ბაზრის ეფექტური და ეფექტიანი ორგანიზების სავალდებულო 

საფუძველია, იმის მიუხედავად არის თუ არა კონტრაქტები მინიჭებული საკონკურსო ტენდერით. 

თითოეული ქალაქის ორგანომ, რომელიც საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებებს ანიჭებს  

ოპერატორს (შიდა ოპერატორიც) უნდა განსაზღვროს   საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) 

რამდენიმე მიზეზის გამო:                                                                                                                                                                                                      

საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) განსაზღვრავს სტაბილურ გრძელვადიან საბაზო პირობებს, 

რომელიც საჭიროა საზოგადიებრივი სატრანსპორტო მომსახურების ეფექტურად და ეფექტიანად  

შესრულებისთვის. 

PSC მკაფიოდ განსაზღვრავს ორივე პარტნიორის დავალებებს და პასუხისმგებლობებს (კერძოდ, ვის 

რა ევალება);.  

PSC სასარგებლო და მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული ორგანოსთვის, რადგან: 

 მკაფიოდ განსაზღვრავს შესასრულებელ საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებებს; 

 ადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბიუჯეტს; 

 უზრუნველყოფს სახსრების ეფექტურ ხარჯვას. 



   

  

  

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა  

  Page 29/102

 

PSC სასარგებლო და მნიშვნელოვანია ოპერატორისთვის რადგან: 

 

 მკაფიოდ განმარტავს კომპენსაციის გადახდებს ოპერატორისთვის; 

 იძლევა გრძელვადიანი დაგეგმვის შესაძლებლობას აღნიშნული გადახდების გარანტირებით 

კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში; 

 მინიმუმამდე ამცირებს პოლიტიკურ ჩარევას ყოველდღიურ ოპერაციებში და მართვაში; 

 იძლევა წვდომას სესხებზე ინვესტიციების დასაფინანსებლად.2 

 PSC ზრდის გამჭვირვალობას. 

 

ეკონომიკის სფეროში, სტიმული არის ფაქტორი (ფინანსური ან არაფინანსური), რომელიც 

უზრუნველყოფს მოტივს კონკრეტული მოქმედების პროცესში ან ითვლება ალტერნატივებიდან ერთ-

ერთის არჩევის მიზეზს. 

საჯარო მომსახურების ვალდებულების მითითებული განსაზღვრება მიუთითებს, რომ ორი 

საკონტრაქტო პარტნიორის (ორგანო და ოპერატორი) ინტერესები არ არის აუცილებელი 

ერთიდაიგივე იყოს. 

აქედან გამომდინარე ზემოაღნიშნულმა ორგანომ შესაძლოა სტიმულების შეიტანოს საჯარო 

მომსახურების კონტრაქტში ოპერატორის წახალისების მიზნით (ფასთან და მომსახურების ხარისხთან 

დაკავშირებით) შემკვეთი ორგანოს ინტერესების შესაბამისად..

 

სურათი 6: მხარეთა უფლებები და ვალდებულებების საჯარო მომსახურების კონტრაქტის ფარგლებში.. 

 

2.5.2.3    მონიტორინგი 

მონიტორინგი გულისხმობს მონაცემთა რეგულარულ და სისტემატურ შეგროვებას განსაზღვრულ 

მაჩვენებლებზე, რომელიც მიეწოდება დაინტერესებულ პირებს მიმდინარე საქმიანობის შესახებ, 

მიზნების მიღწევის და პროგრესის მითითებებით.   

აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპები ორიენტირებულია მონიტორინგის სისტემებზე, რომელიც 

მიმართულია ურთიერთობაზე აღნიშნულ ორგანოსა და ოპერატორს შორის.  კომპანიის შიდა 

მონიტორინგის სისტემები (ე.ი. შიდა ეფექტურობის მაჩვენებლები მართვის მიზნებისთვის, 

როგორიცაა დაბალანსებული მაჩვენებლების სისტემა და სხვა) არ შედის აღნიშნული 

სახელმძღვანელო პრინციპების ფარგლებში. ანალოგიურად მონიტორინგის სისტემებისთვის, 

რომლის მიზანია მთლიანი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის საერთო ხარისხის შეფასება, 

რომელიც არის საფუძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეთავაზების ოპტიმიზაციისთვის. 

მონიტორინგის სისტემები, რომელიც აფასებს ოპერატორის ეფექტურობას არის აუცილებელი 

საზოგადოებრივ სატრანსპორტო სისტემაში, რამდენიმე მიზეზის გამო: 

   იმის შემოწმების მიზნით ასრულებს თუ არა ოპერატორი მოვალეობას კონტრაქტზე 

თანდართული პირობების შესაბამისად (ე.ი. კონტრაქტში მითითებული ფინანსური და 

ხარისხის ასპექტების შესრულება); 

    გადაწყვეტილების მისაღებად შესაძლო სტიმულების შესახებ; 

გადაწყვეტილების მისაღებად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბაზრის მომავალი ორგანიზაციის 

შესახებ (მაგ. ბენჩმარკინგი სხვადასხვა ოპერატორს შორის, სატენდერო გადაწყვეტილებები და სხვა; 

2.5.2.4     კონტრაქტის შედგენა  

 

კონტრაქტის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას სამი მჭიდროდ დაკავშირებული საკითხი  

(ასევე იხილეთ სურათი ქვემოთ).   

   საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება. 

   რისკის განაწილება. 

   შესრულების კონტროლი. 
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სურათი 7 : ურთიერთობა ორგანოს და ოპერატორს შორის  

 

2.5.2.5     საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება 

 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება შეიძლება 

განახორციელოს ზემოაღნიშნულმა ორგანომ, ოპერატორმა ან ორივე მათგანმა. თუ ორგანო 

გადაწყვეტს მისცეს ოპერატორს სრული თავისუფლება (ეგრეთ წოდებული ფუნქციური დაგეგმვა), 

ნაკლები იქნება თითოეული ასპექტის დეტალურად აღწერის საჭიროება, თუმცა ეს უნდა 

დაბალანსდეს ადეკვატური საკონტრაქტო სტიმულებით, რომელიც წაახალისებს ოპერატორს 

დააკმაყოფილოს მგზავრთა მოთხოვნა და განახორციელოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

პოლიტიკის მიზნები. სხვა შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებები 

ძირითადად დაპროექტდება ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ, კონტრაქტში უფრო დეტალურად 

იქნება აღწერილი მომსახურებები ოპერატორის მართვის მიზნით (ეგრეთ წოდებული 

კონსტრუქციული დაგეგმვა).   

მეორე ილუსტრაცია ასახავს სხვადასხვა ტიპის მართვის მექანიზმებს 

 

 

სურათი 8 : შედარება ფუნქციურ და კონსტრუქციულ დაგეგმვას შორის. 

 

2.5.2.6    რისკების განაწილება 

 

 

სურათი 9: რისკის განაწილების წარდგენა 

 

ტრადიციულად, სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტები განსხვავდება ზემოაღნიშნულ ორგანოსა და 

ოპერატორს შორის რისკების განაწილების შესაბამისად.  

რისკების წილს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, სამართლიან და წარმატებულ კონტრაქტებთან 

დაკავშირებით კომპეტენციები და პასუხისმგებლობები უნდა განაწილდეს რისკების წილის 

შესაბამისად. აღნიშნული წილი შედგენილია ადგილობრივი გარემოებების და ფაქტორების 

შესაბამისად.  არსებობს ორი გატეგორიის რისკი: წარმოების რისკი საოპერაციო და საინვესტიციო 

ხარჯების თვალსაზრისით და კომერციული რისკი შემოსავლების თვალსაზრისით. მათი 
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განაწილების შესაბამისად განისაზღვრება სამი მთავარი ტიპის კონტრაქტი. (იხილეთ ასევე ზემოთ 

წარმოდგენილი სურათი). 

მართვის კონტრაქტი:  როგორც წარმოების რისკი, ასევე კომერციული რისკი ეკისრება 

ზემოაღნიშნულ ორგანოს. კონტრაქტი შესაძლოა მოიცავდეს სტიმულირების სქემებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ცვლილებებთან შემოსავლებში ან ცვლილებებთან ხარჯებში და ა.შ.    

მთლიანი ღირებულების კონტრაქტი: წარმოების რისკი ეკისრება ოპერატორს, ხოლო კომერციული 

რისკი - ზემოაღნიშნულ ორგანოს.  ოპერატორის ანაზრაურება ხდება ორგანოს შენატანებს, ხარჯების 

საფუძველზე. ანაზღაურება შესაძლოა მოდულირებული იყოს საპრემიო / საჯარიმო სქემის 

საფუძველზე ხარისხის, პატრონაჟის და სხვა ფაქტორების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას აძლევს 

ზემოაღნიშნულ ორგანოს მოახდინოს კომერციული რისკის დონის მოდიფიკაცია.    

წმინდა ღირებულების (თვითღირებულების) კონტრაქტი: როგორც წარმოების რისკი, ასევე 

კომერციული რისკი ეკისრება ოპერატორს. ოპერატორის ანაზღაურება ხდება შემოსავლებით და 

დამატებითი კომპენსაციის გადახდით სოციალური ტარიფებისთვის და სხვა საჯარო მომსახურების 

ვალდებულებით, ასევე ზემოაღნიშნული ორგანოს შენატანებით, ხარჯების საფუძველზე. 

კონმერციული რისკი შესაძლოა მოდიფიცირდეს დამატებითი გადახდის კორექტორებით 

ფაქტობრივი შემოსავლების შესაბამისად.   

პრაქტიკულად  სხვადასხვა რისკები ხშირად ნაწილდება, აქედან გამომდინარე წარმოიქმნება 

სხვადასხვა ფორმის ჰიბრიდული კონტრაქტები. მკაფიო სახის მთლიანი ღირებულების და წმინდა 

ღირებულების კონტრაქტები მეტად იშვიათია ყოველდღიურ პრაქტიკაში. ქვემოთ ცხრილში 

წარმოდგენილია მთლიანი და წმინდა ღირებულების კონტრაქტების არსებითი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები.. 

 

სურათი 10: წმინდა და მთლიანი ღირებულების კონტრაქტების შედარება 

 

როგორც წესი, რისკები უნდა განაწილდეს კომპეტენციების და პასუხისმგებლობების შესაბამისად, 

რადგან თეორიულად არავინ არ უნდა იკისროს რისკი, რომელზეც ზემოქმედება შეუძლებელია. 

მეორე მხრივ, რისკები უნდა განაწილდეს მათი აღების უნარის შესაბამისად. მიუხედავად ამისა, 

შესაბამისმა ორგანოებმა შესაძლოა მოისურვონ რისკების მაქსიმუმის გადაცემა ოპერატორებზე, ასეთ 

შემთხვევაში მათ უნდა იცოდნენ ამას მოსდევს მთელი რიგი უარყოფითი გვერდითი შედეგები, 

კერძოდ საკონკურსო კონტრაქტის მინიჭების შემთხვევაში:      

 ოპერატორი გამოთვლის რისკის პრემიას უფრო მაღალი რისკისთვის (რაც ზრდის 

კომნპენსაციის გადახდებს): 

 ძალიან მაღალი დონის რისკმა შესაძლოა გამოიწვიოს ოპერატორის გადახდისუუნარობა.   

 რაც უფრო მაღალია რისკი, უფრო ნაკლებია პრეტენდენტების რაოდენობა (რისკი, როგორც 

ბაზარში შესვლის ბარიერი).    

 

2.5.2.7    ოპერატორის მიერ ვალდებულების შესრულების კონტროლი და სტიმულები 

 

ოპერატორის მიერ მოვალეობის შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს მონიტორინგის 

მეშვეობით (იხილეთ ქვემოთ) ან მეტ- ნაკლებად თვითრეალიზებადი საკონტრაქტო მახასიათებლების 

გამოყენებით (ე.ი. სტიმულები). კონტრაქტში მარტვად გაწერილი წესების და აკრძალვების ნაცვლად, 

რომელიც სრულად უნდა გაკონტროლდეს ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ ეფექტურობის 

მიღწევისთვის, სტიმულები ითვალისწინებს მოგების გამოყენებას, რომელიც ხელს უწყობს 

ოპერატორის მიერ ზემოაღნიშნული ორგანოს პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნების 

განხორციელებას. მონიტორინგის სისტემის შემთხვევაში, შესრულების მაჩვენებლები კონტროლდება 

ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ, ვინაიდან სტიმულების გამოყენებით, შესრულების ეფექტურობა 

კონტროლდება ოპერატორის მიერ (საკუთარი ინტერესებისთვის, იხილეთ სურათი „ურთიერთობა 

ორგანოსა და ოპერატორის შორის). 
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სურათი 11: მონიტორინგის ცხრილი 

 

ჩვეულებრივ, საჭიროა ორივე ინსტრუმენტის კომბინაცია, უფრო მეტიც მონიტორინგი ხშირ 

შემთხვევაში საჭიროა სტიმულების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მონაცემების 

წარმოსადგენად.   

სტიმულების ძირითადად ფინანსური ხასიათისაა. თუმცა, კონკურენციის ფაქტორი ასევე შესაძლოა 

მოიცავდეს სტიმულს ოპერატორისთვის უკეთესი ხარისხის მომსახურების გაწევისთვის.. 

 

სურათი 12 : ხარისხის მარყუჟი 

 

მნიშვნელოვანი ელემენტები სტიმულების წარმატებით გამოყენებისთვის მითითებულია ქვემოთ:   

 მაჩვენებლების გამოყენება მხოლოდ სტიმულების საფუძვლად, რომელზეც ზემოქმედება 

შესაძლოა მოახდინოს ოპერატორმა;   

 სატიმულების და სანქციების მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა;   

 წამახალისებელი გადახდები უნდა განხორციელდეს მათი გამომუშავების ძალისხმევების / 

ხარჯების შესაბამისად;    

 წაუგებელი სიტუაციის შექმნის მცდელობა არამხოლოდ ჯარიმების, ასევე პრემიების 

გამოყენებით. 

 

2.5.2.8    კონტრაქტის სტრუქტურა და შინაარსი 

 

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მომსახურების კონტრაქტების შინაარსი შესაძლოა მნიშვნელოვნად 

იცვლებოდეს (ზემოთ განხილული საკითხების შესაბამისად), კონტრაქტი ჩვეულებრივ მოიცავს 

შემდეგ ძირითად ელემენტებს: 
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I. პრეამბულა  (ე.ი. კონტრაქტის მიზანი) 

II. ხელშეკრულების საგანი 

− საგანი 

− მოქმედი კომპანიის საქმიანობები 

− ქვე-კონტრაქტის გაფორმება 

− ფინანსური პასუხისმგებლობები 

− საერთო სატრანსპორტო დაგეგმვა. 

 

III. ოპერატორის უფლებები და მოვალეობები 

−  შესასრულებელი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებები; 

−  სატრანსპორტო საშუალებები; 

−  უსაფრთხოება; 

−  მომსახურების ხარისხი; 

−  ტარიფები; 

−  ბილეთების დისტრიბუცია; 

−  მგზავრთა ინფორმაცია; 

−  მარკეტინგი; 

−  ბილეთების შემოწმება; 

−  მომხმარებლის საჩივრები. 

 

IV. ორგანოს უფლებები და მოვალეობები 

− გაწეული მომსახურებების ანაზღაურება; 

− იურიდიული და სახელშეკრულები ვალდებულებების კონტროლი; 

− სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მოძრაობის კონტროლის ზომები (მაგ. ავტობუსების 

პრიორიტეტული სისტემა).   

 

V. ხელშეკრულების გაფორმება 

− ხელშეკრულების მოქმედების ვადა (მაქსიმუმ 15 წელი ტრამვაის შემთხვევაში, მაქსიმუმ 10 

წელი ავტობუსების შემთხვევაში); 

− ხელშეკრულების მართვა (მაგ. პროცედურები მომსახურების დონეების ცვლილების 

შემთხვევაში); 

− ინფორმაცია კონტრაქტის პარტნიორების შესახებ (მაგ. ანგარიშგება);  

− მონიტორინგის და აუდიტი (მაგ. პირდაპირი შეფასება, მომხმრებლის რეგულარული 

კვლევა და სხვა);   

− ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა და გადახდები; 

− კონტრაქტის შესწორებები; 

− ფორს-მაჟორი; 

− არბიტრაჟი; 

− შეწყვეტა. 

 

VI. დანართები 

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საინფორმაციო მომსახურების გეგმა;  

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საექსპლუატაციო გეგმა – მარშრუტები, ინტერვალები, 

სამუშაო დრო და სხვა;. 

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფები; 

− მოძრაობის ნაკადის ხარისხის გაუმჯობესების ზომები;  

− სატრანსპორტო საშუალებების სტანდარტის მოთხოვნები;  

− მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსი; 

− სტიმულები (პრემიები, ჯარიმები); 

− კომპენსაციის გადახდის გამოთვლები; 

− ფასების ინდექსაციის ფორმულა; 

− ოპერატორისთვის ხელმისაწვდომი აქტივები.  
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2.5.2.9    დროის განრიგი :  კონტრაქტის მომზადება და გაფორმება  

 

 

სურათი 13 : დროის განრიგი: კონტრაქტის მომზადება და გაფორმება 

 

კონკრეტულად საჯარო მომსახურების კონტრაქტი განსაზღვრავს:  

 ორივე მხარის უფლებებსა და მოვალეობებს; 

 ოპერატორის მიერ მიწოდებული მომსახურებების რაოდენობას და ხარისხს;  

 კომპენსაციის გადახდებს ოპერატორისთვის მომსახურებების გაწევისთვის;  

 აქტივების გამოყენებას და ფლობას (ინფრასტრუქტურა და მოძრავი შემადგენლობა);  

 მონიტორინგს; 

 კონტრაქტის მართვას (შესრულება). 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ორგანო, რომელსაც სურს საჯარო მომსახურების კონტრაქტის 

გაფორმება ოპერატორთან, თავდაპირველად მოითხოვს მისი სტრატეგიული მიზნების მკაფიო 

სურათს.                                                                                                                               

პასუხისმგებლობების სათანადოდ განაწილების მიზნით, ბაზრის მონაწილეებს ე.ი. სატრანსპორტო 

ორგანოს და ოპერატორს უნდა ჰქონდეთ მკაფიო მოსაზრება იმის შესახებ თუ რა არის მათი 

ინტერესები და რისი მიღწევა სურთ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ შესაბამისმა 

ორგანოებმა წინასწარ  განსაზღვრონ რა დონის ხარისხი და რა ფასის გადახდა სურთ.  

საჯარო ორგანომ უნდა განმარტოს რას მოითხოვს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორისგან 

იმ შემთხვევაში, თუ მიღწეულ უნდა იქნას მომსახურების მოთხოვნილი დონე. 

 

სურათი 14: ტიპიური პოლიტიკის მიზნების აღწერა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფარგლებში  

2.5.3  საკომუნიკაციო გეგმა 

2.5.3.1    მდგრადი მობილობის დანერგვა 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება ზრდის მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობას, რაც 

იწვევს საგზაო ქსელის არასაკმარის გამტარუნარიანობას და დაკავშირებულ ეკოლოგიურ 

პრობლემებს ქალაქში. ამ სიტუაციის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებლების რაოდენობის გაზრდა. ქალაქის მდგრადი 

განვითარების უზრუნველყოფისთვის საჭიროა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობების / 

სარგებელის ეფექტურად წარმოჩენა და მისი მომსახურებების სათანადოდ გაშუქება ტრანსპორტის 

სახეობების განაწილებაზე ზემოქმედების მოსახდენად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

სასარგებლოდ.   . 

თბილისის მერიის მიზანია მხარი დაუჭიროს ტრანსპორტის სახეობებს პირადი სატრანსპორტო 

საშუალებების ალტერნატივად, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მომხმარებლების სხვადასხვა საჭიროებების, სხვადასხვა დროის ინტერვალებში 

მგზავრობის სხვადასხვა დანიშნულების გაგება საჭიროა ამ კონკრეტულ სფეროში გაუმჯობესების 

მისაღწევად.   

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილის ზრდის მთავარი სირთულეებია:  

• შეთავაზებული მომსახურებების ხარისხის დეფიციტი / ხარვეზები.  

• მომსახურების ზონების არარსებობა; და 

• მგზავრთა საჭიროებების დაფარვის შეზღუდვები. 
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ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სათანადო ფუნქციონირებისთვის, მისი პოპულარიზაცია 

და გაუმჯობესება ერთგვარი გამოწვევაა ყველა დაინტერესებული სახელმწიფო ინსტიტუტისთვის.  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის მიზანი უნდა იყოს მისი რეპუტაციის ამაღლება, 

მგზავრების მოზიდვა და მისი გამოყენების გაძლიერება. ეფექტური სარეკლამო კამპანიის საჭირო 

წინაპირობა  უნდა იყოს ქალაქის თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორებთან.    

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის ძირითადი მიზნებია:   

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობების გამოკვეთა ინდივიდუალურ 

ავტომობილებთან შედარებით.   

• ახალი მგზავრების მოზიდვა არსებულის შენარჩუნებასთან ერთდ.   

• საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების 

გაუმჯობესება; 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ITS -ს შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება. 

• მომსახურებების წვდომის გაუმჯობესება მგზვარებისთვის მიზანმიმართული ინფორმაციის 

მიწოდებით.    

• ხელსაყრელი მომსახურებების მიწოდება, როგორიცაა ფასდაკლებული სამგზავრო ბარათები 

კონკრეტული მუდმივი მგზავრებისთვის, ახალი მომსახურებების შეთავაზება „ჭკვიანი 

ქალაქის“ პრინციპების და შესაძლებლობების საფუძველზე.  

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და იმის 

უზრუნველყოფა, რომ გახდეს უფრო კომფორტული და ხელსაყრელი მომხმარებლებისთვის.   

ჩვენი რეკომენდაციაა  ძლიერი სარეკლამო კამპანიის დაწყება, როგორც კი სრულად ჩანაცვლდება 

პარკი და პირველი TBT  ხაზები შევა ექსპლუატაციაში. სარეკლამო კამპანია უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

თემებს:  

 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობების ხაზგასმა ინდივიდუალურ 

ავტოტრანსპორტთან შედარებით.   

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეპუტაციის ამაღლება; და  

• მგზავრთა ინფორმირებულობის ამაღლება 

კამპანიის დროს უნდა გამოიკვეთოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების უპირატესობა. 

სამიზნე აუდიენციას უნდა მიეწოდოს მრატივი და ადვილად გასაგები მესიჯი   (KISS პრინციპი).  

კამპანიის ფარგლებში წარმოდგენილი და გავრცელებული უნდა იქნას მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

ახალი ხაზების, ახალი ქსელის, სარეკლამო და საგანმანათლებლო მასალების შესახებ.    

საჭიროა დაიბეჭდოს და სხვადასხვა საშუალებებით გავრცელდეს ბროშურები ახალი ხაზების 

აღწერილობით, ახალი ქსელის რუკები სხვადასხვა ფორმატში,  კერძოდ გავრცელდეს პირადად 

ავტობუსების გაჩერებებზე, მეტროს სადგურებში, ძირითად ტურისტულ ზონებში და ტურისტულ 

საინფორმაციო ცენტრებში, პარკირების ზონებში. რეკომენდებული ბროშურების და სარეკლამო 

მასალების მიწოდება და გავრცელება სასტუმროებში, სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, მსხვილ 

სახელმწიფო დაწესებულებებში (სამინისტროებში, სსიპ-ებში და ა.შ.), მთავარ საავადმყოფოებში, 

კერძო კომპანიებში, როგორიცაა ბანკები და GSM მომსახურების პროვაიდერ კომპანიებში. 

საჭიროა მედიის და ტელევიზიის გამოყენება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების 

უპირატესობების წარმოჩენა - დროის და ფულის ეკონომიიის ხაზგასმით.  

ინფორმაციის გასაგები და მიმზიდველი ფორმით მიწოდება გააუმჯობესებს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მომსახურებების წვდომას არსებული ან პოტენციური მომხმარებლებისთვის.    

კამპანიის ფარგლებში რეკომენდებულია რამდენიმე საჯარო ღონისძიების ორგანიზება 

ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის (PT) მომსახურებების პროპაგანდის მიზნით 

მაცხოვრებლებისთვის. აღნიშნული ღონისძიებების დროს ადამიანებმა უნდა შეძლონ წარსულში და 

აწმყოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებების შედარება.   

„ფლეშმობების“ ორგანიზება PT სატრანსპორტო საშუალებებში და PT მგზავრობის მოწყობა  ცნობილ 

ადამიანებთან გაზრდის ახალგზრდების დაინტერესებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და 

წაახალისებს მათ ისარგებლონ PT სატრანსპორტი სახეობებით. რეკომენდებულია მერიის / 

საკრებულოს წარმოამდგენლებმა ხშირად ისარგებლოს საზოგადოებრივი სატრანსპორტო 

სახეობებით, რომელიც უნდა გაშუქდეს მედიაში.    

PT სატრანსპორტო საშუალებები შეიძლება აღჭურვილი იქნას უფასო ინტერნეტ კავშირით 

მგზავრებისთვის და მოირთოს თემატური სურათებით მომხმარებლების ყურადღების მიზიდვის და 

მიღების მიზნით.  კამპანიით გათვალისწინებული აქტივობები უნდა გაშუქდეს ადგილობრივ 

მედიაში. ყველა ამ ერთად აღებული ინფორმაციის მიზანია ინფორმირებულობის ამაღლება 

ადგილობრივი  PT მომსახურებების შესახებ და წვდომის გაადვილების შესაძლებლობების მიცემა.   

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სარეკლამო კამპანიას ბავშვების ინფორმირებისთვის - 

გამოიყენონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქალაქში. კამპანია უნდა დაიგეგმოს სხვადასხვა ფორმით 

იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ადამიანამდე მიაღწიოს ამ ინფორმაციამ. სარეკლამო 

ღონისძიებები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებების გამოყენების შესახებ, უნდა 

განხორციელდეს საჯარო ღონისძიებების, სემინარების, კონკურსების, გამოფენების, ტრენინგების და 

ადგილობრივ მედიაში გაშუქების გზით.    

კერძო სექტორის ჩართულობა სარეკლამო კამპანიაში შესაძლოა მეტად ეფექტური ინსტრუმენტი 

აღმოჩნდეს PT მომხმარებლების ყურადღების მისაზიდად. ქვემოთ მოცემულია კარგი მაგალითები 

იმისა, როდესაც კერძო სექტორის წარმომადგენლებს მიეცათ მათი პროდუქტის /მომსახურების 

რეკლამირების შესაძლებლობა მიმზიდველი, თვალშისაცემი ავტობუსების გაჩერებების შემოღებით 

ქალაქში; ასეთი მიდგომა არ მოითხოვს ქალაქის ფინანსურ ჩართულობას, თუმცა მიმზიდველი უნდა 

იყოს კერძო სექტორისთვის და განსაზღვრულად იპრყობს PT არსებული და პოტენციური 

მომხმარებლების ყურადღებას.  

Absolut Vodka / არაყი აბსოლუტი – Absolut ავტობუსის პავილიონები 
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მიმდინარე “DRINKS”/“სასმელების“ კამპანიის რეკლამირებისთვის, „ABSOLUT VODKA“-,მ მოახდინა 

ჩიკაგოს ავტობუსების პავილიონების ტრანსფორმაცია სასმელებთან დაკავშირებული თემებით;  

“Lemon Drop,” Twist” და “Bloody.” 

პავილიონებში გამოყენებულია შეკვეთილი სავარძლები და ფერები და ცოცხალი მცენარეებიც კი.    

 

 

“Lemon Drop” 

 

“Twist” 

 

 

“Bloody” 
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Vitamin Water 

Vitamin Water გამოიჩინა კრეატიული სარეკლამო შესაძლებლობები, როგორიცაა  “You’re Up” / „შენი 

რიგია“ ავტობუსის გაჩერებები, სადაც მგზავრებს შუძლიათ დატენონ თავიანთი მობილური 

მოწყობილობები ავტობუსის ლოდინის დროს.   

 

 

 

 

Ski Lift Bench / სათხილამურო ლიფტის დიზაინის სკამები 

ვანკუვერის 2010 წლის ზამთრის ოლიმპიადის აღნიშვნისას, Vitamin Water გადაქმნა ავტობუსების 

გაჩერებები სათხილამურო ლიფტებად. მთლიანობაში სარეკლამო ტექსტი შემდეგნაირად იკითხება:  

“გასინჯე Vitamin Water. ეს ყოველდღიურ რუტინაში ოლიმპიური ღონისძიების შეგრძნებას 

შეგიქმნის“. 
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Caribou Coffee 

მინეაპოლისში დაფუძნებული კრეატიული სააგენტომ, Colle+McVoy გააკეთა Caribou Coffee-ის ახალი 

სასაუზმე სენდვიჩების რეკლამა, კერძოდ მოახდინა ტრადიციული ავტობუსების გაჩერებების 

ადაპტირება ღუმელებად – საიდანაც რეალურად გამოიყოფა სითბო გაჩერების სახურავზე. 

 

Ray Ban სათვალის ავტობუსების გაჩერება . 

 



   

  

  

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა  

  Page 39/102

 

 

 

ასეთი მიდგომა იძლევა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეკლამის შესაძლებლობას მერიის 

ფინანსური რესურსების გამოყენების გარეშე და მიმზიდველია კერძო სექტორის კომპანიებისთვის.    

ჩვენი რეკომენდაციაა PT  საინფორმაციო ბროშურების შემდეგი ჩამონათვალი:   

• საერთო ინფორმაცია თბილისის PT სისტემის შესახებ (სახეობები, გაბილეთიანება).   

• ინფორმაცია ახალი ქსელის და რუკების შესახებ სხვადასხვა ფორმატში.  

• ინფორმაცია ტურისტული ხაზების შესახებ; 

• ინფორმაცია ღამის ხაზების შესახებ. 

• ინფორმაცია PT-ის შესახებ ქალაქის ცენტრში. 

სარეკლამო მასალები 

• ბროშურები, რუკები, ფერადი წიგნები და სხვა გრაფიკული მასალები საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის თემაზე.  

მასალები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ადგილებში: 

• აეროპორტი 

• რკინიგზის სადგური 

• მეტროსადგური 

• ავტობუსების გაჩერება 

• წიგნის მაღაზიები 

• ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. 

• სასტუმროები 

ახალი ქსელის განხორციელების პირველ ეტაპზე, ახალი ხაზის საინფორმაციო ბროშურები 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს:   

• მუნიციპალიტეტის მიმღებში. 

• საკრებულოს მიმღებში 

• თითოეული რაიონის გამგეობაში 

• სამინისტროებში და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში 

• მთავარ საავადმყოფოებში 

• სკოლებსა და უნივერსიტეტებში 

• ავტობუსებსა და მეტროს მატარებლებში. 

ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს თბილისის მაცხოვრებლების და ქალაქის სტუმრების მაქსიმალური 

რაოდენობის დაფარვას, რომლებიც არიან ახალი PT  სისტემის არსებული და მომავალი 

მომხმარებლები.   
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2.5.3.2   კონკრეტული სიტუაციის ანალიზი  

სატრანსპორტო სამმართველოს (ამჟამად თბილისის სატრანსპორტო დეპარტამენტი) დაახლოებით 19 

თვე აქვს ამ მისიის შესასრულებლად.   

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომელიც თან ახლავს ახალი 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელის დანერგვას და ახალ საფასო სისტემას. 

საკომუნიკაციო გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს აღნიშნულ სხვადასხვა ელემენტებს 

ერთიან მოცემულობაში.    

პროექტის შესახებ კომუნიკაციის მაგალითები მეტროს ხაზის გაგრძელებასთან დაკავშირებით 

ლიონის ტერიტორიაზე. 

პროექტის პრეზენტაციის 

მოწყობილობა 

კონსულტაციის დოსიე 

მეტროს ხაზის E პროექტთან 

დაკავშირებით და მისი 

რეზიუმე ხელმისაწვდომია 

საზოგადოებისთვის: 

 

• გამოხატვის ექვსი ფორუმი 

და მუდმივი ინფორმაცია 

კონცენტრაციის შესახებ, 

ასევე Tassin-la-Demi-Lune  

მედია ბიბლიოთეკაში. 

- კონსულტაციის ფარგლებში 

ორგანიზებულ თითოეულ 

კრებაზე ან კრებებზე, ასევე  

- ონლაინ მონაწილეობის 

პლატფორმაზე, რომელიც 

შექმნილია პროექტისთვის, 

სადაც შესაძლებელია მათი 

ჩამოტვირთვა.  

ასევე გამოიცა საინფორმაციო 

ბროშურა, რომელიც 

წარმოდგენილია რამდენიმე 

პუნქტის და სურათის სახით 

და მითითებულია 

 

კონსულტაციის და პროექტის 

მთავარი ელემენტები.  

აღნიშნული გაშუქდა 

აგლომერაციის 

ტერიტორიაზე, საფოსტო 

ყუთებში განაწილების, 

საკონსულტაციო კრებებზე 

და ინფორმაციის და 

გამოხატვის ექვს ფორუმზე 

წარდგენის გზით 

ვიდეო ინფორმაცია 

 

შეიქმნა და კონსულტაციის პროცესში გავრცელდა ოთხი 

საგანმანათლებლო ვიდეო.  

- ვიდეო წინასწარი კონსულტაციის შესახებ პროექტზე, 

წარმოადგენს აღნიშნულ ტერიტორიაზე ორგანიზებულ 

ღონისძიებებს. პროექტის შესახებ ვიდეო ჩვენების მიზანია 

კონტექსტის, მთავარი მიზნების, ასევე მთავარი კომპონენტების, 

კერძოდ სცენარების და გათვალისწინებული სადგურების 

წარდგენა.. 

- ვიდეოში განმარტებულია მეტროს არჩევანი და ასეთი არჩევანის 

გაკეთების კრიტერიუმები, ტექნიკურ–ეკონომიკური 

დასაბუთების პროცესში შესწავლილ ყველა გადაწყვეტასთან 

ერთად.   

- ვიდეო E მეტროს ხაზის განხორციელების განრიგის შესახებ 

ექსპლუატაციაში შესვლამდე – 2030 წლისთვის 
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საჯარო შეხვედრები 

კონსულტაციის პროცესში 

ორგანიზებულ იქნა ყველასთვის ღია 

ხუთი საჯარო შეხვედრა;  

- საჯარო შეხვედრის გახსნა ლიონის 

კათოლიკურ უნივერსიტეტში. 

- საჯარო შეხვედრა ლიონში 05, 

- საჯარო შეხვედრა ფრანსვილში,. 

- საჯარო შეხვედრა Tassin-La-Demi-

Lune ,. 

- შეხვედრის დახურვა  ლიონის 

კათოლიკურ უნივერსიტეტში.. 

აღნიშნული საჯარო შეხვედრების მიზანი იყო პროექტის გაცნობა და მონაწილეებისთვის 

შეკითხვების და კომენტარების გაზიარების შესაძლებლობების მიცემა.  თითოეული პირდაპირი 

ეთერით გაშუქდა   Facebook–ზე,SYTRAL–ის Facebook გვერდზე. საჯარო შეხვედრების ვიდეოები 

მოგვიანებით განთავსდა პროექტის ინტერნეტ პლატფორმაზე.   

აღნიშნული შეხვედრების განმავლობაში, ხელმისაწვდომი იყო სხვადასხვა საშუალებები 

საზოგადოების წვლილის  ასახვის და  ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.   

- ციფრული ინსტრუმენტი (Beekast) პირდაპირი შეკითხვების და კომენტარების გადაცემის მიზნით. 

- შეკითხვის და პასუხის დროები და საჯარო გამოსვლები. 

- კონსულტაციის კითხვარები, რომელიც უნდა შეავსონ მონაწილეებმა. 

2.5.3.3    საკომუნიკაციო გეგმის მიზნები. 

 

საკითხი არ ეხება მოსახლეობის კონსულტაციის ორგანიზებას ან კვლევის განხორციელებას, არამედ 

TCH–ს მიერ დამოწმებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორგანიზაციის პროექტის წარდგენა.   

 მიზანი 1: საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ხაზების ახალი ორგანიზაციის წარდგენა. 

 მიზანი 2: ახალი საფასო და მისი სისტემის წარდგენა; 

 მიზანი 3: ახალი ორგანიზაციის რაოდენობრივი და თვისობრივი სარგებელის წარდგენა. 

 მიზანი 4: ინფორმაცია 11 TBT დერეფნის სამუშაო ფაზის შესახებ. 

 

2.5.3.4   სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრება 

 

ტერმინის წარმოშობა და განსაზღვრება  

თავდაპირველად ტერმინი „სამიზნე ჯგუფი“ გამოყენებულ იქნა საკომუნიკაციო მეცნიერებაში 

ადამიანთა იმ ჯგუფის ზუსტად აღწერისთვის, რომლებზეც მიმართულია მარკეტინგული 

შეტყობინებები.   

სამიზნე ჯგუფი არის ნებისმიერი მოცულობის სოციალური ჯგუფი, რომელსაც საერთო საბაზო 

სოციალურ–ეკონომიკური მახასიათებლები აქვს, რომელზეც შესაძლოა მიმართული იყოს 

მომსახურების გაფართოების ღონისძიებები.    

სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრებასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოვადგენთ ოთხი ტიპის ჯგუფი. 

o პირველი ჯგუფი ეხება თბილისის მთლიან მოსახლეობას, რომელსაც აქვს ინტერნეტზე 

წვდომა.   

o მეორე ჯგუფს შეადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებლები.   

o მესამე ჯგუფი შედგება რაიონულ დონეზე საკონსულტაციო შეხვედრების 

მონაწილეებისგან.    

o მეოთხე ჯგუფში შედის ბეჭდური და სატელევიზიო მედია.  

 

2.5.3.5   თითოეული მიზნის შეფასების მეთოდების განსაზღვრა  

o - 1-ელი და მე-2 მიზნის მიღწევის საზომი. 

 

პირველი ჯგუფი ინფორმირებული იქნება საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელის ახალი 

ორგანიზაციის შესახებ ამისთვის განკუთვნილი ვებ–გვერდის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს 

შემდეგს: 

o მომავალი ქსელის საერთო პრეზენტაცია  ვიდეო მასალის ფორმით;  

o ახალი სატარიფო სისტემის წარდგენა. 

o ავტოტრანსპორტის ძიება, რაც საშუალებას აძლევს ადმიანებს ვიზუალურად 

წარმოიდგინოს სასურველი მარშრუტები მგზავრობის დროით.     

o ნაწილი, რომელიც იძლევა კომენტარების, წინადადებების ან შეფასებების შეგროვების 

საშუალებას მომავალი რეორგანიზაციის შესახებ. სავარაუდოდ დასმული შეკითხვების 

მართვის და სათანადო განხილვის მიზნით, წინასწარ შედგენილი შეკითხვების 

ჩამონათვალი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინტერნეტ მომხმარებლების FAQ ჩამონათვალში.. 

(ხშირად დასმული შეკითხვების აბრევიატურა: შეკითხვა შეკითხვების და პასუხების 

ჩამონათვალში:  
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მეორე ჯგუფისთვის ინფორმაცია (იმავე თემებზე , როგორც 1 ჯგუფის შემთხვევაში) გამოქვეყნდება 

მიკროავტობუსებზე, ავტობუსებზე და მეტროში, ასევე სადგურებში ეკრანზე გამოსახვის ან 

ვიდეორგოლების სახით.   . 

o მესამე ჯგუფი ინფორმირებული იქნება რაიონულ დონეზე საჯარო შეხვედრების პროცესში.

o მომავალი სატრანსპორტო ქსელის ორგანიზაცია;

o რაიონთან დაკავშირებული ცვლილებები.

o მონაწილეთა მიერ გაკეთებული კომენტარების და მონაცემების  შეგროვება.

მეოთხე ჯგუფი, რომელიც შედგება ბეჭდური და სატელევიოზიო მედიისგან, მიიღებს იმავე 

ინფორმაციას, როგორც 1 და 3 ჯგუფი, თუმცა აღნიშნული მედია საშუალებებისთვის ადვილად 

ადაპტირებადი ფორმატებით და საშუალებებით. სპეციალური ყურადღება დაეთმობა აღნიშნული 

სამიზნე ჯგუფისთვის მიწოდებულ შეტყობინებებს და ხარისხს.   

 3 მიზნის მიღწევის ზომები. 

1, 3 და 4 ჯგუფები ინფორმირებული იქნება ვიდეო ან ინტერაქტიული მედია საშუალებებით, 

რომელიც წარმოადგენს ახალი ორგანიზაციის რაოდენობრივ და თვისობრივ სარგებელს. 

ორგანიზებული უნდა იქნას საპლაკატო კამპანია და სატელევიზიო რგოლები. 

 4 მიზნის მიღწევის ზომები 

1, 3 და 4 ჯგუფები ინფორმრიებული იქნება ვიდეო ან ინტერაქტიული მედია საშუალებებით, 

რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციას სამუშაოების, მათი მომსახურებების, ხანგრძლიობის და 

შეთავაზებული ალტერნატიული მარშრუტების შესახებ.  ორგანიზებული უნდა იქნას საპლაკატო 

კამპანია და სატელევიზიო რგოლები. ეს არის ძლიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან მაცხოვრებლები 

ყოველთვის  გამოხატავენ უკმაყოფილებას სამუშაოების პროცესში. 

2.5.3.6   სამოქმედო გეგმის შემუშავება და კომუნიკაცია 

შეკითხვები, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ: 

 

o ვინ არიან დაინტერესებული პირები?

o რა არის კომუნიკაციისთვის არსებული ბიუჯეტი?

o რამდენი შეგიძლიათ დახარჯოთ?

o ვისი დახმარებით შეგიძლიათ გამოთვალოთ?

o რა რესურსების არსებობს (ადმიანური რესურსები, ბიუჯეტი და სხვა)?

o ვადების დაცვა?

საპროექტო ჯგუფი და ხელმძღვანელი კომიტეტი შეიქმნება აღნიშნული საინფორმაციო კამპანიის 

განსახორციელებლად. 

სურათი 15 : პროექტის შედგენა ოპერაციების შესახებ 

დასრულებული საკომუნიკაციო გეგმა მოიცავს შემდეგს: 

 საკომუნიკაციო განრიგი: ცხრილი ასახავს თითოეული დაგეგმილი საკომუნიკაციო საქმიანობის 

ყველა ასპექტს, და შესაძლოა  

 ვიზუალურ საკომუნიკაციო გეგმას: საერთო მიმოხილვა, ვადების განრიგის ფორმით, სადაც 

შეჯამებულია ყველა საკომუნიკაციო ღონისძიება (ერთი ხაზი თითოეული სამიზნე 

ჯგუფისთვის ან ქვე–ჯგუფისთვის).   

შეკითხვები, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ: 

ვიზუალური საკომუნიკაციო გეგმა (დროის განრიგი) 

o როდის არის საჭირო კომუნიკაცია?

o რომელ სამიზნე ჯგუფთან?

o რომელი საკომუნიკაციო საშუალება არის ყველაზე ხელსაყრელი?

o არის თქვენი საკომუნიკაციო გეგმა რეალური, განხორციელებადი?

კომუნიკაციის განრიგი 

o როდის განხორციელდება საკომუნიკაციო ღონისძიება?

o ადამიანთა რომელ ჯგუფზე გსურთ წვდომა აღნიშნული ღონისძიებით?
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o რა არის საკომუნიკაციო ღონისძიების შინაარსი?

o რომელიც საკომუნიკაციო არხი  უნდა გამოვიყენო?

ამ კამპანიის ფარგლებში, ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ ერთ და მარტივ შეტყობინებას 

საკომუნიკაციო ღონსიძიებით და სამიზნე ჯგუფით.    

არსებობს რამდენიმე მეთოდი, შესაძლებელია ყველა მათგანის გამოყენება 

KISS 

ინფორმაციის ეფექტურად გადასაცემად, ერთი შეტყობინების შერჩევა თითოეულ საკომუნიკაციო 

მოქმედებაზე და თითოეულ სამიზნე ჯგუფზე 17.  KISS პრინციპის მიღება: "მოკლედ და მარტივად! 

თქვენი შეტყობინება უნდა იყოს 

 მოკლე, ლაკონური 

 მარტივი, ადვილად გასაგები; 

უდავო: უნდა გასცეს პასუხები შეკითხვებზე, არ დასვას ახალი შეკითხვები. 

ამბის თხრობა 

დღესდღეობით ფართოდ გამოყენებული ამბის თხრობა (სთორითელინგ) არის ისტორიების თხრობის 

მეთოდი. მისი მიზანია შეტყობინებების შექმნა, რომელიც წარმოქმნის ემოციებს, მოიცავს 

გამოსახულებებს, წარმოსახვას, კრეატიულობას და ა.შ.  

ანალოგიურად შემდეგი მედია საშუალებებისთვის: ბეჭდური, ვიდეო, ინტერნეტი, პრესა. 

2.5.3.7   კონტროლი და ადაპტირება 

საკომუნიკაციო გეგმა არის სამუშაო ინსტრუმენტი, რომელიც მუდმივად უნდა განვიტარდეს. დროთა 

განმავლობაში შესაძლოა საჭირო აგხდეს ცვლილებების განხორციელება, მაგალითად თუ პროექტის 

ფარგლებში წარმოიქმნება დაბრკოლება. აღნიშნული გეგმის რეგულარულად წარდგენს პროექტის 

ხელმძღვანელი კომიტეტისთვის, მისი განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან და ადაპტირება 

საჭიროების შემთხვევაში.   

შეკითხვები, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ 

o საჭიროა ადაპტაციები?

o სამიზნე ჯგუფებთან დაკავშირებით?

o სტილის თუ ტენდენციის კუთხით?

o სათანადო არის გაგებული შეტყობინებები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მიერ?

ადაპტაცია კომუნიკაციის დროს უნდა განხორციელდეს ორი მიმართულებით: 

 შეტყობინებების და მედიის კორექტიორება ინფორმაციის უკუნაკადის და გაუგებრობების 

შესაბამისად.    

 ადაპტირება ან მოდიფიცირება საზღვრების ფარგლებში, ადგილობრივ ან რაიონულ ხაზებზე 

სამიზნე ჯგუფების შენიშვნების და შეთავაზებების შესაბამისად. 
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2.6  განახლებული ბიზნეს გეგმა 

2.6.1  სცენარი 1. 

პროგნოზი წარმოადგენს 2020-2032 წლის მოგბა-ზარალის ანგარიშგებას 1 სცენარის შესაბამისად - რაც 

გულისხმობს, რომ სამსექციანი პარკი არ არის შეძენილი. ზემოაღნიშნული ფინანსური მოდელის 

მთავარი ხაზის ერთეულების ანალიზი მითითებულია ქვემოთ.. 

2.6.1.1   შემოსავლები 

ბილეთების ტიპების პროპორცია 

თითოეული კატეგორიის ბილეთი გაანალიზდა 3 სხვადასხვა სცენარით მთლიანად ბილეთებში 

თითოეული კატეგორიის პროპორციულ წილთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაანალიზეთ  მგზავრთა 

ქცევის 3 სცენარი, კერძოდ ბილეთების შესყიდვისას რომელ კატეგორიას მიანიჭებენ უპირატესობას: 

ერთჯერადი, ყოველთვიური და წლიური ბილეთები.  ქვემოთ ცხრილში შეჯამებულია 3 სცენარი, 

სადაც B სცენარი არის საბაზო სცენარი, რომელიც ჩვენი აზრით ყველაზე ადეკვატურია, თბილისის 

მერიის ეკონომიკის დეპარტამენტთან განხილვის შემდეგ.  

ერთჯერადი ყოველთვიური წლიური 

გამომუშავებული 

შემოსავლები  (მ. ლარი) 

სცენარი A 20% 60% 20% 

სცენარი B 

(საბაზო) 35% 50% 15% 

სცენარი C 25% 70% 5% 
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საბაზო სცენარში ჩვენი ვარაუდით შეთავაზებული 3 ტიპის შესყიდვის პროცენტული განაწილება 

არის შემდეგი: 35%, 50% და 15% [ერთჯერადი, ყოველთვიური, წლიური]. ყველაზე პოპულარული 

ბილეთის ტიპი იქნება ყოველთვიური აბონემენტი, შემდეგ ერთი მიმართულებით ბილეთები. 

ადგილობრივი სოციალური და კულტურული ქცევითი უპირატესობების გათვალისწინებით, 

ვთვლით, რომ წლიური აბონემენტი არ იქნება შესყიდული 20%-ზე მეტ შემთხვევაში.  

აღნიშნული მოდელის მიხედვით, გამომუშავებული შემოსავლები შეთავაზებულ სამ სცენარში არ 

ასახავს მაღალ მგრძნობელობას მგზავრთა მიერ უპირატესობა მინიჭებული ბილეთის ტიპის 

პროპორციულ წილებთან დაკავშირებით. ვთვლით, რომ შემოსავლებსი ცვალებადობის საერთო 

ფარგლები, სხვადასხვა სცენარების საფუძველზე, შეადგენს 3%-ს. მგრძნობელობის დონე საკმარისად 

უმნიშვნელოა იმისათვის, რომ უარყოფილი იქნას სხვადასხვა ტიპის ბილეთების პროპორციების 

ეფექტი და ჩვენ ვიღებთ საბაზო სცენარს   (35%, 50% და 15%  ერთჯერადი, ყოველთვიური, წლიური 

ბილეთების წილებთან დაკავშირებით) ჩვენს მოდელში.  

2.6.1.2   შემოსავლის ზრდა 

პროექტი იწყება 2020 წლიდან. ეს არის წელი, როდესაც დაგეგმილია ძირითადი პარკის შეძენა. ახალი 

ქსელი ექსპლუატაციაში შევა 2020 წლის სექტემბერში. შემოსავლები დაკავშირებულია მგზავრთა 

გადაზიდვების საერთო დონის სავარაუდო ზრდასთან თითქმის 20%-ით (წელი, როდესაც ახალი 

ქსელი სრულად იქნება ექსპლუატაციაში და მგზავრები შეეგუებიან ახალ მარშრუტებს და ტრანზიტის 

თავისებურებებს), მგზავრთა გადაზიდვების არსებულ დონეებთან შედარებით.ახალი  ქსელის 

ოპერაციების  პირველი სრული წელი სავარაუდოდ იქნება 2021 წელი.  

ყოველწლიური ზრდა დაკავშირებულია საერთო ეკონომიკის ზრდასთან (მშპ-ს ზრდა). 

საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტი არის ის, რომ ზრდა ორგანულ 

გადაზიდვებში თითქმის ეკონომიკური ზრდის ანალოგიურია. ჩვენ დამატებით შევამოწმეთ 

თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაზიდვების დონეები და შედეგები თითქმის 

ანალოგიურია მცირედი გადახვევით.   საშუალო წლიური მშპ ზრდა საქართველოში არის 5% გასული 

10 წლის განმავლობაში, ხოლო საშუალო ზრდა მგზავრთა ბრუნვის დონეზე შეადგენდა 7%-ს.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Average 

მშპს-ს ზრდა: 6% 7% 6% 3% 5% 3% 3% 5% 5% 5% 

გადაზიდვების 

ზრდა: 2% 8% 8% 24% 8% 3% 1% 7% 6% 7% 

წყარო:  https://countryeconomy.com/gdp/georgia 

ანალიზი მიუთითებს, რომ მშპ-ს ზრდაზე მაღალი დონე მგზავრთა ბრუნვაში მოცემულ ფარგლებში 

გამოწვეულია არსებითი ცვლილებების და გაუმჯობესების გამო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში 2010-

2013 წლებში, სადაც ზრდა უფრო მაღალი იყო ბუნებრივ / ორგანულთან შედარებით. ლოგიკა და 

გამოცდილება მიუთიტებს, რომ ახალი ქსელის ამოქმედების შემდეგ, შემდგომი ზრდა გაგრძელდება 

მშპ-ს ზრდის შესაბამისად.   

ჩვენი საერთო ზრდა მგზავრების ბრუნვაში 2019 წლიდან 2031 წლამდე აღწევს 60%-ს. თუმცა წინა 

წელთან შედარებით ზრდა უფრო მაღალია პირველ 3-4 წელს (საერთო ზრდა შეადგენს დაახლოებით 

355-ს არსებულ დონეებთან შედარებით), ხოლო 2024-2031 წლებში შედარებით ზომიერი იქნება, 

იმგვარად, რომ საერთო წლიური ზრდა შეადგენს 4%-ს 2019-2032 წლების განმავლობაში.   

PT მგზავრების 

ბრუნვის ზრდა  

წინა წელთან 

შედარებით  (%): 8% 15% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

მილ.-ში 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ავტობუსი 132 185 265 279 293 301 309 313 318 323 328 333 339 344 

მეტრო 138 139 140 147 151 155 159 162 164 167 169 172 175 177 

მარშრუტკა 149 127 113 119 125 128 132 134 136 138 140 142 145 147 

სულ 419 451 518 545 569 584 599 609 618 628 638 648 658 668 

2.6.1.3   სხვა შემოსავლები 

საოპერაციო შემოსავლის გარდა, სატრანსპორტო სისტემა შეინარჩუნებს შემოსავლის ნაკადებს 

არასაოპერაციო შემოსავლებიდან. ჩვენ გავაანალიზეთ სხვა შემოსავლის ნაკადები, რომლებიც 

გენერირებულია აღნიშნული სისტემით და მოიცავს ჩვენს შემოსავლების პროგნოზებში მითითებულ 

ნაკადებს. სხვა შემოსავლების ნაკადების დაყოფა წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში.   

უმსხვილესი არასაოპერაციო შემოსავლის ნაკადები: 

• საიჯარო შემოსავალი: შემოსავლები საიჯარო ქონებიდან, ასევე სხვა არსებული საკაბელო და

სხვა აქტივებიდან.

• სარეკლამო შემოსავალი: შემოსავალი რეკლამიდან სატრანსპორტო სისტემის საკუთრების

ფარგლებში.

• ფინანსური შემოსავალი: ბანკის ბალანსზე დარიცხული პროცენტი და ბრუნვა.
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სხვა 

შემოსავლ

ები (მ. 

ლარი) 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

203

1 

203

2 

საიჯარო 
შემოსავალი 

საკაბელო და 

სხვა 

იჯარები  

რეკლამა 

ჯართის 
მოცილება 

დარიცხული 

ჯარიმა  

ფინანსური 
შემოსავალი 

სულ  

2.6.1.4   გაყიდვების თვითღირებულება  (CoS) 

გაყიდვების თვითღირებულება მოიცავს საოპერაციო მოცულობებთან პირდაპირ დაკავშირებულ 

ყველა ხარჯს, ე.ი. პირდაპირ ცვლად ხარჯებს, ჩვენ გავაანალიზეთ TTC და TMC მიერ წარმოდგენილი 

ხარჯების სტრუქტურა, შევასწორეთ, საჭიროების შემთხვევაში და მივიღეთ ხარჯითი ფაქტორები 

(ხარჯი თითოეულ ტრანს. / კმ) ძირითადი პირდაპირი ცვლადი ხარჯებისთვის. ეს ზომა მიღებულ 

იქნა სხვადასხვა ტიპის პარკების (9მ, 12მ, ორსექციანი, სამსექციანი ავტობუსები) და საერთო 

ტრანსპორტი - კილომეტრის პროპორციული მაჩვენებლების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად 

ზუსტი შეწონილი საშუალო ღირებულების მისაღებად ხარჯითი ფაქტორის შესაბამისად. შედეგად 

ხარჯები დაკავშირებულია პროგნოზირებულ ტრანს. / კმ მაჩვენებელთან სხვადასხვა ტიპის 

პარკისთვის წლის განმავლობაში.   

ავტობუსები 9მ 12მ 2-სექ 3-სექ 
შეწონილი საშ. 

ხარჯი/ტრ.კმ. 
 ტრ-კმ % წილი მთლიანობაში: 

სულ პირდაპირი ხარჯები 

საწვავი 

ხელფასი 

ტექნიკური მომსახურება 

მიკროავტობუსები 

ხარჯის ტიპი 

ხარჯი - 

ტრ.კმ 

საწვავი 

ხელფასი 

ტექნიკური 

მომსახურება 

სულ პირდაპირი 

ხარჯები 

ტრანს. - კმ-ის პირდაპირი ხარჯების საფუძველზე, ჩვენ გამოვიყენეთ ტრანსპორტის კმ პროგნოზი 

პირდაპირი ცვლადი ხარჯების დასადგენად თითოეული ტიპის მოძრავ შემადგენლობასთან 

დაკავშირებით. ტრანს.-  კმ. პროგნოზი გულისხმობს 1% ზრდას 2020-2025 წლებში და 0.1% ზრდას 

შემდეგ. ეს განპირობებულია იმით, რომ   საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის დაფარვის ზონა 

თანდათანობით გაიზრდება და 2025 წლის შემდეგ ეს ზრდა უფრო მცირე იქნება წინა წლებთან 

შედარებით ურბანიზაციის გაფართოებით და უფრო მეტი ტერიტორიის დაფარვით დედაქალაქში. 

2.6.1.5   საოპერაციო ხარჯი / OPEX 

საოპერაციო ხარჯი წარმოადგენს ხარჯებს, რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული 

საოპერაციო საქმიანობასთან და შესაბამისად ფიქსირებულია სხვადასხვა საოპერაციო დონეების 

ფარგლებში, როგორიცაა საერთო, გაყიდვების და ადმინისტარციული ხარჯები. ამ ერთეულში 

მთავარი დაშვება არის ის, რომ 2020-2021 წლებში ვვარაუდობთ საშუალოზე მაღალ (10%-ზე მეტი) 

ზრდას ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ახალ ქსელზე და ახალ ბიზნეს მოდელზე გადართვისთვის, 

როგორც TTC, ასევე TMC გაზრდიან პერსონალის და ასევე ადმინისტრირების ხარჯებს. 2023 წლის 

შემდეგ საოპერაციო ხარჯბი გაიზრდება პროგნოზული ინფლაციის განაკვეთის შესაბამისად. 
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2.6.1.6   ფინანსური ხარჯი და ცვეთა / ამორტიზაცია 

ახალი შეძენილი პარკი გაუფასურდება წრფივი მეთოდის საფუძველზე მომსახურების ვადის 12 წლის 

განმავლობაში. ახალი პარკების გარდა ჩვენ ასევე გავითვალისწინეთ ფარეხის / დეპოს გაუმჯობესების 

ხარჯები, რომელიც საჭიროებს კორექტირებას ახალი პარკის მიხედვით.   

ფინანსური ხარჯი არის საპროცენტო ხარჯი სესხზე პარკის შეძენის დასაფინანსებლად. ქვემოთ 

წარმოდგენილია ცხრილი პარკის შესყიდვას და შესაბამის საინვესტიციო საჭიროებებს.  
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2.6.2   სცენარი 2. 

შეთავაზებული სტრატეგიის შედეგები. 

2.7  ინფრასტრუქტურის მოთხოვნები 

TBT დერეფნების საერთო სიგრძე დაახლოებით შეადგენს 110 კმ-ს. სრული ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა 2021 წლამდე, რომელიც წარმოადგენს ქსელის ექსპლუატაციაში შესვლის მოსალოდნელ 

თარიღს, არ არის განხორციელებადი. აქედან გამომდინარე უნდა შეფასდეს საკითხი რამდენად არის 

შესაძლებელი განსაზღვრული TBT ინფრასტრუქტურის აშენება 2021 წლამდე და რა უნდა გაკეთდეს 

დერეფნების გასწვრივ, სადაც TBT ინფრასტრუქტურა არ არის შექმნილი.  

შეთავაზებულია შემდეგი მიდგომა: 

   TBT ქსელზე, 3 მაღალი პრიორიტეტის დერეფანი განსაზღვრული TBT ინფრასტრუქტურით 

უნდა განხორციელდეს 2021 წლისთვის.  

   დანარჩენ TBT ქსელზე, ავტობუსი გაივლის საერთო წრეზე ან განსაზღვრულ ზოლებზე სადაც 

ეს შესაძლებელი იქნება.    

   სრული ქსელის განხორციელება მოიცავს  TBT და ყველა ადგილობრივ და ქალაის ხაზებს, ახალ 

სატარიფო სქემას ტარიფის ინტეგრაციით  TMC და TTC შორის. 
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სურათი 16: დერეფნების პრიორიტეტიზაცია 

აღნიშნული დერეფნების არჩევა მოტივირებულია შემდეგი  არგუმენტებით: 

   დერეფანი A: დელისი - მოსკოვის გამზირი 

 მოიცავს ქსელის მოძრაობის უმაღლეს დონეს  (რუსთაველის გამზირი)’

 აკავშირებს საბურთალოს თავისუფლების მოედანთან, ეს კავშირი ამჟმად გამოტოვებულია

ქსელში;

 გრძელდება სამუშაოები, რომელიც დაიწყო ჭავჭავაძის გამზირზე;

 თავისუფლების მოედნის გარეთ: უკვე არსებობს რამდენიმე გზა ავლაბრამდე, ამ სახით

ძალისხმევები მიმართული უნდა იყოს მდინარის მეორე მხარეს (ორთაჭალა), კოტე აფხაზის

ქუჩის და სანაპიროს რეორგანიზების მიზნით.

 მონაკვეთი ისნიდან მოსკოვის გამზირამდე არ წარმოადგენს დიდ გამოწვევებს.

     დერეფნები B1 და B2: უნივერსიტეტი - გლდანი და დიდი დიღომი 

 ასევე აქვს მაღალი მოძრაობის დონე ვაჟა-ფშაველას გამზირის გასწვრივ.

 გრძელდება სამუშაოები, რომელიც დაიწყო გლდანში;

 საჭიროა ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეორგანიზაცია TBT ინფრასტრუქტურით;

 ლუბლიანას ქუჩის შემთხვევა: იმ შემთხვევაში, თუ 2021 წელი ინფრასტრუქტურის

მზადყოფნისთვის მეტისმეტად ადრეა, ავტობუსი დროებით გაივლის პარალელურ

მაგისტრალზე.

 

ქსელის დანარჩენ ნაწილში, განსაზღვრული გზების შეტანის შესაძლებლობა, არაუგვიანეს 2021 

წლისთვის, უნდა შემოწმდეს პროექტირების ეტაპზე. სხვა შემთხვევაში, ავტობუსი იქნება 

გადაზიდვების საერთო ნაკადში, საწყის წერტილზე. 

2021 წლის შემდეგ, შესაძლებელია TBT ინფრასტრუქტურა თანდათანობით გაგრძელდეს სრული TBT 

ინფრასტრუქტურის მიღწევამდე, გრძელვადიან პერსპექტივაში (2025).  

2.8 მარშრუტის დაპროექტება და ოპტიმიზაცია 

ექვსი TBT ხაზი გადის რუსთაველის გამზირზე. ვინაიდან აღნიშნული ხაზების ყველაზე 

გადატვირთული მონაკვეთები არ მდებარეობს რუსთაველის გამზირზე, შესაძლებელია მარშრუტების 

ოპტიმიზება ზოგიერთ აღნიშნულ ხაზზე ნაწილობრივი მარშრუტების შემოღების გზით. აღნიშნული 

ნაწილობრივი მარშრუტები შექმნილია მოძრაობისთვის ხაზის ყველაზე გადატვირთულ მონაკვეთზე, 

რითაც თავიდან იქნება აცილებული ზედმეტი ავტობუსების მოძრაობა რუსთაველის გამზირის ვიწრო 

გასასვლელში.  

ანალოგიური ლოგიკა გამოიყენება ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, სადაც ხუთი  TBT ხაზი გადის. 

აქედან გამომდინარე შემდეგ  TBT ხაზებს აქვს ორი ტიპის მარშრუტი: 

  MT 2 : 

 მარშრუტი A: სრული მარშრუტი გლდანიდან უნივერსიტეტამდე

 მარშრუტი B: ნაწილობრივი მარშრუტი გლდანიდან ლუბლიანამდე

  MT 5 : 

 მარშრუტი A: სრული მარშრუტი გლდანიდან ვარკეთილამდე;

 მარშრუტი B: ნაწილობრივი მარშრუტი გლდანიდან ცენტრალურ სადგურამდეn

  MT 6 : 

 მარშრუტი A: სრული მარშრუტი უნივერსიტეტიდან ვარკეთილამდე;

 მარშრუტი B: ნაწილობრივი მარშრუტი ბარათაშვილის ქუჩიდან ვარკეთილამდე.
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2.9  ახალი ქსელის ზემოქმედება ავტობუსების ბაზარზე 

2.9.1  მოდელირების ჰიპოთეზები 2021 წელს 

2021 წლისთვის მოდელირების მიდგომასთან დაკავშირებით შემუშავდა შემდეგი ჰიპოთეზები: 

   ახალი ქსელის განხორციელება. სიჩქარე ადგილობრივ და ქალაქის ხაზებზე სავარაუდოდ 

იქნება სატრანსპორტო საშუალებების მოქმედი სიჩქარის ანალოგიური. TBT–თვის, 30%–იანი 

სიჩქარის ზრდა არის ნავარაუდევი, გამოყოფილი სამოძრაო ზოლების და გზაჯვარედინებზე 

პრიორიტეტის მიხედვით. 

   მოსახლეობის ზრდა თითოეულ ზონაში შეფასდა მთავარი განვითარების პროექტების 

განხილვის საფუძველზე. მოსახლეობის ზრდა მოიცავს დამატებით 153 000 მაცხოვრებელს 

თბილისში  (+15% არსებულთან შედარებით).  

   კერძო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მგზავრობის დრო სავარაუდოდ გაიზრდება 3%–ით, 

საცობების განვითარების არსებული ტენდენციის მიხედვით.  

2.9.2 ზემოქმედება ავტობუსების მოთხოვნაზე და საბაზრო წილზე 

წინა ნაწილში წარმოდგენილი დაშვებების შესაბამისად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოთხოვნა 

19%–ით იზრდება 2021 წელს ახალი ქსელით, არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით (2018 წ).. 

2021 წლისთვის დატვირთვა მომავალ ავტობუსების ქსელზე, დილის პიკის საათებში 2 საათის 

განმავლობაში, ასახულაი ქვემოთ სურათზე, ფერი წარმოადგენს თითოეული ტიპის ხაზს (TBT, ქალაქი 

ან ადგილობრივი). მაქსიმალური დატვირთვა აღინიშნება TBT ქსელზე, მაქსიმალურად 

გადატვირთული მონაკვეთებით რუსთაველზე და ვაჟა–ფშაველას გამზირზე. მაქსიმალური 

დატვირთვა ამ ქსელზე აღწევს 3500 მგზავრს საათში და თითოეული მიმართულებით.  

სხვა ორი ქსელი (ქალაქის და ადგილობრივი) ხასიათდება ნაკლები დატვირთვით. ქალაქის ხაზები 

ასახავს მნიშვნელოვან ტრაფიკს პერიფერიული ზონებიდან, კერძოდ ლილოდან, ფონიჭალიდან ან 

ნუცუბიძედან.  მეორე მხრივ, ადგილობრივი ხაზები ხასიათდება მაქსიმალური დატვირთვით 

მუხიანში, ვაზისუბანში და ჩუღურეთში.  

. 

სურათი 17: დატვირთვა მომავალ ქსელზე (2021) დილის პიკის საათებში  

მაქსიმალური დატვირთვა თითოეულ  TBT მარშრუტზე წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში: 

Nom  PPHPD 

MT 2 1 422 

MT 2B (ნაწილობრივი) 260 

MT 3 507 

MT 4 458 

MT 5 611 

MT 5B (ნაწილობრივი) 490 

MT 6  1 057 

MT 6B (ნაწილობრივი) 433 
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MT 9 420 

ST 11 445 

ST 12 952 

ST 13 881 

ST 14 1 055 

ცხრილი  1 : PPHPD (მაქსიმალური მგზავრთა ნაკადი / საათი / მიმართულება) TBT მომსახურებები 2021 წელს 

2.9.3  ავტობუსების პარკის განახლების პროგრამა 

ეს ნაწილი არის მოძრავი შემადგენლობის კლასიფიკაციის (ტიპი და რაოდენობა) შეფასებას  

პროგნოზული მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით 2021 წელს..  

2.9.3.1   სატრანსპორტო საშ. ტევადობა 

სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გათვალისწინებულია ტევადობის შემდეგი  

მაჩვენებლები. მაქსიმალური ტევადობა მიუთითებს ტრანსპორტში მგზავრთა მაქსიმალურ 

რაოდენობას, 4 პირი/მ2 – სიმჭიდროვით („მარშრუტკებისთვის“, ჩვენი ვარაუდით სატრანსპორტო 

საშუალებების ტევადობა შეადგენს 19 პირს / ტრანსპორტში, დასაჯდომი და დასადგომი ადგილების 

გათვალისწინებით). ეს მაჩვენებელი გამოიყენება სატრანსპორტო საშუალების მოთხოვნილი 

რაოდენობის გამოსათვლელად თითოეული ხაზის  ყველაზე დატვირთული მონაკვეთის 

დასაკმაყოფილებლად. ეს მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ ჩამორჩება მაქსიმალურ შესაძლებლობებს 

დატვირთვის მომავალი ზრდის და დღის მოკლე ჰიპერ პიკური პერიოდის გათვალისწინებით..  

ტიპი 

მაქს. ტევ / 

ტრანს. 

საზომი ტევ. / 

ტრანს. 

მარშრუტკები  19  16 

9მ  45  42 

12მ  75  65 

ერთ-სექც.  130  120 

ორ სექც.  160  150 

ცხრილი  2 : სატრანსპორტო საშ. ტევადობა 

2.9.3.2   შესაძლებელია TBT ქსელი იყოს მხოლოდ 12 მ-იანი ავტობუსებით? 

დატვირთვა  TBT გადაზიდვებზე (მგზავრთა რაოდენობა საათში თითოეული მიმართულებით არის 

ყველაზე დატვირთული მიმართულება) ქსელის სხვადასხვა მონაკვეთზე მითითებულია ქვემოთ.    

ასევე წარმოდგენილია საათში სატრანსპორტო საშუალებების შესაბამისი რაოდენობა მოთხოვნის 

განსახორციელებლად. ავტობუსების ეს რაოდენობა გამოთვლილია სხვადასხვა ტიპის 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის:  

 12 მ-იანი ავტობუსები, 70 პირი / ტრანსპორტი გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით. 

   ორსექციანი ავტობუსები , 120 პირი / ტრანსპორტი გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით. 

    სამსექციანი ავტობუსები, 150 პირი / ტრანსპორტი გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით.. 

მონაკვეთი 

პირი / სთ / 

მიმართულება 

ავტობუსების მინიმალური მოთხოვნილი 

რაოდენობა საათში 

12მ  

ავტობუსები 

ორ-

სექციანი 

ავტ. 

სამსექციანი 

ავტობუსები 

რუსთაველი 3 500 50 32 24 

ჭავჭავაძე 2 400 35 22 16 

ლუბლიანა 2 500 36 23 17 

ვაჟა-

ფშაველა 3 000 
43 28 20 

ისანი      2 600 38 24 18 

გლდანი 2 200 32 20 15 

ცხრილი  3 : დატვირთვა TBT ქსელზე და გადაზიდვების მოთხოვნილი რაოდენობა საათში სხვადასხვა მოცულობის 

მოძრავი შემადგენლობისთვის 

კონსულტანტი არ იძლევა რეკომენდაციას TBT ქსელმა იმუშაოს მხოლოდ 12 მ ავტობუსით.  ზემოთ 

ცხრილში მითითებული ციფრები მიუთითებს, რომ TBT ქსელის ოპერირება მხოლოდ 12 მ–იანი 

ავტობუსებით მოითხოვს 50 გადაზიდვას საათში და თითოეული მიმართულებით რუსთაველის 

გამზირზე და 45 გადაზიდვას საათში და თითოეული მიმართულებით ვაჟა–ფშაველას გამზირზე.   .  

30–ზე მეტი გადაზიდვის განხორციელება ავტობუსებისთვის განკუთვნილ ერთ სამოძრაო ზოლზე 

საათში, ერთი მიმართულებით, ჩვეულებრივ ითვლება მაქსიმალურ სიდიდედ უპირატესობისთვის 

შუქნიშანზე, საიმედო გადაზიდვებისთვის და რიგითობისთვის. სადგურებში.  რუსთაველის და ვაჟა–

ფშაველას გამზირზე ოპერირება 40–ზე მეტი ავტობუსით, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ზღვრულ 

მაჩვენებელს – 30 ავტობუსი საათში – რისკის ქვეშ აყენებს ოპერაციების ხარისხს.   .  

შერეული გადაზიდვების შემთხვევაში (ავტობუსებისთვის გამოყოფილი ზოლების გარეშე, რადგან 

ავტომობილების მოძრაობა მოითხოვს სივრცეს, რომლის გამოყოფა მხოლოდ ავტობუსებისთვის 
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შეუძლებელია), 12 მ–იანი ავტობუსების გამოყენება 24 მ–იანი ავტობუსების ნაცვლად მოითხოვს 36% 

მეტ სივრცეს (იხილეთ სურათი ქვემოთ), რაც შეზღუდავს ავტომობილის გადაადგილების 

შესაძლებლობას. და განაპირობებს საცობის შექმნას ან გაუარესებას.. 

მგზავრთა აღნიშნული რაოდენობის გადაყვანა (აქ 300): 

12 მ ავტობუსები. მგზავრთა აღნიშნული რაოდენობისთვის / ტევადობისთვის საერთო სიგრძე: 150 მეტრი. 30 კმ/სთ 

სიჩქარით, გზაჯვარედინის დატვირთულობა: 18 წამი 

18 მ ავტობუსები. მგზავრთა აღნიშნული რაოდენობისთვის / ტევადობისთვის საერთო სიგრძე: 135 მეტრი. 30 კმ/სთ 

სიჩქარით, გზაჯვარედინის დატვირთულობა: 16 წამი

24 მ ავტობუსები. მგზავრთა აღნიშნული რაოდენობისთვის / ტევადობისთვის საერთო სიგრძე: 110 მეტრი. 30 კმ/სთ 

სიჩქარით, გზაჯვარედინის დატვირთულობა: 13 წამი 

12 მ–იანი ავტობუსების გამოყენება ასევე შეამცირებს გზაჯვარედინების გამტარუნარიანობას. 

ვინაიდან ავტობუსები წარმოდგენილია შერეული გადაზიდვებით, შეუძლებელია ავტობუსების 

ნაკადის დარეგულირება. დაგვიანების / შეფერხების შემთხვევაში, ადამიანები მოისურვებენ ჩასხდნენ 

სავსე 12 მ–იან ავტობუსში იმ შემთხვევაშიც, კი თუ მომდევნო ავტობუსში თავისუფალი ადგილებია, 

თუმცა მათ არ იციან ამის შესახებ.  საბსე 12 მ–იანი ავტობუსი უფრო ხანგრძლივი დროით გაჩერდება, 

უფრო მეტი ადამიანი დაელოდება მომდევნო გაჩერებას და გაღრმავდება პრობლემა. რისკი 

გულისხმობს ერთი 12 მ–იანი გადატვირთული ავტობუსის არსებობას, რომელსაც მოყვება ნახევრად 

დატვირთული და მესამე თითქმის ცარიელი 12 მ–იანი ავტობუსი.   

სხვა პრობლემა, დიდი რაოდენობით 12 მ–იანი ავტობუსებით ოპერირებისას, არის ის, რომ გაჩერებაზე 

დიდი რაოდენობით 12 მ–იანი ავტობუსების გამო, შეუძლებელია ადამიანებმა წინასწარ იცოდნენ მოვა 

თუ არა მათი ავტობუსი პირველი, მათი ავტობუსის მოსვლამდე სათანადო პოზიციის დაკავებისთვის. 

ვინაიდან მგზავრები ამის შესახებ იგებენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ავტობუსი მიუახლოვდება 

პლატფორმას, მგზავრები ავლენ პლატფორმაზე ავტობუსამდე მისაღწევად, რაც წარმოქმნის 

პრობლემებს სხვა ადამიანებისთვის და განსაკუთრებით მისთვის, ვინც ჩამოდის ავტობუსიდან, 

რითაც ავტობუსების აგჩერების დრო დამატებით იზრდება. ქალაქ ნენსში ამ პრობლემის გადაწყვეტა 

სცადეს საინფორმაციო ეკრანით, თუმცა უშედეგოდ.       

დასკვნის სახით, შერეული გადაზიდვისას საუკეთესო ვარიანტია ავტობუსების რაოდენობის 

შემცირება მაქსიმალური ტევადობის გამოყენებით მგზავრთა ნაკადის შესაბამისად.   

ანგარიშის მომდევნო ნაწილში ჩვენ განვიხილეთ ორი სცენარი: 

 პირველი სცენარი (სცენარი 1) სადაც ყველა მომსახურება დაპროექტებულია იმგვარად, რომ 

ავტობუსის რაოდენობა საათში ერთი მიმართულებით TBT ქსელის თითოეულ მონაკვეთში 

არასოდეს აღემატება 30  TBT გადაზიდვას / საათი / მიმართულება, სამსექციანი ავტობუსების 

გამოყენების ალბათობით..  

    მეორე სცენარი (სცენარი 2), სადაც TBT სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური ზომა 

შეადგენს 18 მ–ს (ერთსექციანი ავტობუსი).   

2.9.3.3   სხვა საოპერაციო ჰიპოთეზები 

აღნიშნულ ხაზებზე გათვალისწინებულია მინიმალური სიხშირული მაჩვენებლები, როგორც ეს 

ასახულია ქვემოთ ცხრილში. ეს ნიშნავს, რომ მაშინაც კი, თუ მოძრაობა ხაზზე ძალიან დაბალი იქნება, 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  მინიმუმ 15 წუთიანი ინტერვალი TBT ხაზებზე და 20 წუთიანი 

ინტერვალი ქალაქის და ადგილობრივ ხაზზე, მგზავრების ლოდინის დროის შეზღუდვის მიზნით. 

ტიპი მინ. სიხ. 

TBT 4 

City 4 

Local 4 

ცხრილი  4: მინიმალური განსაზღვრული სიხშირე ხაზის ტიპიდან გამომდინარე 

 დამატებით, გათვალისწინებულია 5 წუთიანი გაჩერება ხაზის თითოეულ სადგურზე. 

2.9.3.4  პარკის ტევადობა  

პარკის გამოთვლა თითოეულ ხაზზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 

  პირველ ეტაპზე ნაწილდება ტრანსპორტის სახეობა თითოეულ ხაზზე, მისი მაქსიმალური 

დატვირთვის საფუძველზე.  თითოეული ტრანსპორტის სახეობისთვის გათვალისწინებულია 

ხაზის ყველაზე დატვირთული მონაკვეთის შემდეგი მაჩვენებლები: 
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სურათი 18 დატვირთვა მომავალ ქსელში (2021) დილის პიკის საათებში 

   თითოეულ ხაზზე ტრანსპორტის ტიპის შერჩევის შემდეგ, გამოითვლება მოთხოვნილი 

ინტერვალი ყველაზე ინტენსიური მონაკვეთის მოძრაობის შესაბამისობაში მოყვანისთვის. 

სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა შემდეგ მიიღება სიხშირის მაჩვენებლებიდან 

წრიული მარშრუტის ციკლის დროის საფუძველზე.  

 1 სცენარის სემთხვევაში, TBT გადაზიდვები, მოძრავი შემადგენლობის ტიპი TBT 

გადაზიდვებისთვის რეგულირდება ხელით იმგვარად, რომ TBT ქსელის თითოეულ მონაკვეთში 

არასოდეს არ არის 30 გადაზიდვაზე / საათში / მიმართულება მეტი.    

   მე–2 სცენარში, TBT გადაზიდვები, 24 მ–იანი ავტობსუებით 1–ელ სცენარში, იცვლება 18 მ–იანი 

ავტობუსებით.  

2.9.3.5   პარკი TBT გადაზიდვებისთვის 

 1–ელ სცენარში, ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია TBT ქსელის უფრო მეტად 

შეზღუდული მონაკვეთი: 

   რომელი TBT გადაზიდვები ხორციელდება; 

   რომელი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები არის შეთავაზებული თითოეული 

გადაზიდვისთვის და სიხშირის მაჩვენებლები 1 ცხრილში წარმოდგენილ PPHPD–თან 

შესაბამისობისთვის.      

სექცია 

პირი / სთ / 

მიმართულება 

სიხშირის მაჩვენებლები 

მომსახურებები 

/ სთ / 

მიმართულება 

MT 

 2 

MT 

2B 
MT 

3 

MT 

4 

MT 

5 

MT 

5B 

MT 

6 

MT 

6B 

MT 

9 

ST 

11 

ST 

12 

ST 

13 

ST 

14 

9 4 4 7 4 4 7 3 4 4 6 7 7 

Bi 

art 12m Art 12m 

Bi 

art Art 

Bi 

art 

Bi 

art Art Art 

Bi-

Art Art 

Bi 

art 

რუსთაველი 3 500 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 32 

ჭავჭავაძე 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 20 

ლუბლიანა 2 500 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

ვაჟა–

ფშაველა 
3 000 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 28 

ისანი 2 600 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 25 

გლდანი 2 200 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 28 

სიხშირე და მოძრავი შემადგენლობა თითოეულ TBT გადაზიდვაზე 1–ელ სცენარში 

ეს გადაწყვეტა არის ოპტიმალური, რადგან ამცირებს მოძრავი შემადგენლობის შეთავაზებულ ზომას 

ნებისმიერ აღნიშნულ  TBT გადაზიდვაზე, რაც განაპირობებს ზღვარი გადაჭარბებას – 30 ტრანს / საათი 

/ მიმართულება.   

მე–2 სცენარში ჩვენ შევცვალეთ სამსექციანი ავტობუსები ორსექციანი ავტობუსებით, 1-ში 

მითითებული PPHPD სიხშირის მაჩვენებლების გადაანგარიშების მიზნით. 

სექცია პირი / სთ / 

მიმართულება 

სიხშირის მაჩვენებლები 

მომსახურებები 

/ სთ / 

მიმართულება 

MT 

2 

MT 

2B 

MT 

3 

MT 

4 

MT 

5 

MT 

5B 

MT 

6 

MT 

6B 

MT 

9 

ST 

11 

ST 

12 

ST 

13 

ST 

14 

12 4 4 7 5 4 9 4 4 4 8 7 9 

Art 12m Art 12m Art Art Art Art Art Art Art Art Art 

Min, Marsh, 0

Min, 9m , 

300 

Min, 12m, 

360 

Min, Art, 490 

Min, Bi-art, 

990 

Max, Marsh, 

300

Max, 9m , 60

Max, 12m, 

197.1428571

Max, Art, 500

Max, Bi-art, 

360
P

P
H

P
D

Vehicle Type

Type of Rolling Stock depending on the most 

crowded section of the line

Min Max
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რუსთაველი 3 500 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 39 

ჭავჭავაძე 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 24 

ლუბლიანა 2 500 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

ვაჟა–

ფშაველა 
3 000 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 33 

ისანი 2 600 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 31 

გლდანი 2 200 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 32 

სიხშირე და მოძრავი შემადგენლობა თითოეულ TBT გადაზიდვაზე მე–2 სცენარში 

ეს სცენარი არ იძლევა 30 ტრანს. / საათი / მიმართულებების ზღვარის დაცვის შესაძლებლობას და 

აღწევს შემდეგ მოცემულობას –   39 TBT გადაზიდვა /საათი / მიმართულებები რუსთაველის გამზირზე. 

ქსელის დანარჩენ ნაწილში სიხშირის მაჩვენებლები ზღვართან მიახლოებული რჩება.  

2.9.3.6   პარკი სრული ახალი ქსელისთვის 

მოთხოვნილი მოძრავი შემადგენლობა ზემოხსენებული ჰიპოთეზიდან გამომდინარე 

წარმოდგენილია თითოეული ტიპის სატრანსპორტო საშუალებისთვის და თითოეული ტიპის 

ხაზისთვის. გათვალისწინებულია 20% რეზერვი ქსელის ოპერირებისთვის მოთხოვნილი 

რაოდენობრივი მაჩვენებლების გარდა.  

o 1 სცენარისთვის:

ტიპი TBT ქალაქი ადგილობრივი მოქმედი პარკი რეზერვი სულ 

მარშრ. 0 256 853 1 109 222 1 331 

9მ 0 190 76 266 40 306 

12მ 16 141 124 281 43 324 

ორსექციანი 46 0 0 46 7 53 

სამსექციანი 83 0 0 83 13 96 

სულ 145 587 

 1 

053 1 785 325 2 110 

ცხრილი  5 : რაოდენობრივი მაჩვენებლები მოძრავი შემადგენლობის და ხაზების ტიპების მიხედვით 2021 წელს ახალ 

ქსელში, სცენარი 1 

ტიპი ადგილები 

სხვაობა 

არსებულთან 

TMC 25 289 -21% 

TTC 58 830 95% 

სულ 84 119 35% 

ცხრილი  6 : გამტარუნარიანობის სინთეზი 1 სცენარში 

ტევადობის ზრდა არსებულ სიტუაციასთან შედარებით (35%)  მნიშვნელოვნად აღემატება მოთხოვნის 

ზრდას (19%). რაც მეტწილად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ არსებული ავტობუსები მუშაობენ 

თითქმის მაქსიმალური შესაძლებლობებით არსებულ პირობებში პიკის საათებში, თუმცა ჩვენ 

გადავწყვიტეთ ვუზრუნველყოთ სარეზერვო შესაძლებლობა სიხშირის და პარკის დაპროექტებისას 

(იხილეთ ნაწილი). თუ სიხშირის და მოძრავი შემადგენლობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები  

იზომება ტრანსპორტის მაქსიმალური ტევადობის საფუძველზე და არა (უფრო მცირე) საზომი 

ტევადობის საფუძველზე, შესაძლებლობის ზრდა იქნება მხოლოდ 2%, ე.ი. თითქმის მოთხოვნის 

ზრდის შესაბამისი. 

სხვაგვარად ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს მომავალში 10% (~35%-25%) მოთხოვნის ზრდას 2021 წლის 

შემდეგ, ქსელის შესაძლებლობის ზრდის მოთხოვნამდე..  

o სცენარისთვის:

ტიპი TBT ქალაქი ადგილობრივი მოქმედი პარკი რეზერვი სულ 

მარშრ. 0 256 853 1 109 222 1 331 

9მ 0 190 76 266 40 306 

12მ 16 141 124 281 43 324 

ორსექციანი 154 0 0 154 24 178 

სამსექციანი 0 0 0 0 0 0 

სულ 170 587 

 1 

053 1 810 329 2 139 

ცხრილი  7 : რაოდენობრივი მაჩვენებლები მოძრავი შემადგენლობის და ხაზების ტიპების მიხედვით 2021 წელს ახალ 

ქსელში, სცენარი 2 
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ტიპი ადგილები 

სხვაობა 

არსებულთან 

TMC  25 289 -21% 

TTC  59 430 97% 

სულ  84 719 36% 

ცხრილი  8 : გამტარუნარიანობის სინთეზი სცენარში 2 

2.9.3.7   მოძრაობის სიხშირე და მარშრუტის განრიგი  

შეთავაზებული ქსელის საშუალო ინტერვალი (პიკის საათებში) თითოეული ტიპის ხაზისთვის 

წარმოდგენილია  ქვემოთ.  

ტიპი 

საშუალო ინტერვალი 

(წთ) 

TBT 5 

ქალაქი 8 

ადგილობრივი 10 

ცხრილი  9 : სიხშირის მაჩვენებლების სინთეზი 

მგზავრობის დრო, სიგრძე, ინტერვალი პიკის და არა-პიკის საათებში, ასევე თითოეული 

შეთავაზებული მარშრუტის მოძრავი შემადგენლობის ტიპი და რაოდენობა წარმოდგენილია ამ 

დოკუმენტის დანართში.. 

2.9.4  დეპოს ადგილმდებარეობის და მოწყობილობის განსაზღვრა.. 

იხილეთ დანართი 4.3 

2.9.5  AFC სახელმძღვანელო მითითებები 

o უსაფრთხოების ალგორითმები, აუთენთიფიკაციის გასაღებები.

გაბილეთიანების ნორმებისა და სტანდარტების ჩამონათვალი, რომელიც ეფუძნება: 

 Calypso სტანდარტს (ან ექვივალენტურ სტანდარტს), რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ

საუკეთესოდ დაცულ საბილეთე სისტემას უკონტაქტო სმარტ-ბარათით და NFC

ტექნოლოგიებით..

 მონაცემთა კოდი: INTERCODE ან ექვივალენტი სტანდარტის შესაბამისად.

 შეთავსებადობა: INTERBOB ან ექვივალენტი სტანდარტის შესაბამისად.

 ფაილების გაცვლა: დაცული პროტოკოლი, როგორც FTTPS ან ექვივალენტი პროტოკოლი

 დაცული ალგორითმი მონაცემთა გაცვლისთვის აღნიშნულ საშუალებას და მოწყობილობას

შორის სამ -DES (DES 3) ალგორითმის ან ექვივალენტის საფუძველზე და უფრო დაცული.

o გაბილეთიანების საშუალების ნორმებისა და სტანდარტების ჩამონათვალი:

მსოფლიო მასშტაბით მომუშავე ყველაზე თანამედროვე AFC სისტემებზე გამოყენებული საშუალება 

მითითებულია ქვემოთ:   

აღნიშნული ნორმები და სტანდარტები შედგენილია უკონტაქტო და კონტაქტური 

ინტელექტუალური/სმარტ ბარათების ტექნოლოგიებისთვის და უახლოესი უკონტაქტო კავშირის  

(NFC) მოწყობილობებისთვის (მობილური ტელეფონი, ფლეშ მეხსიერების დისკი და სხვა). 

სმარტ ბარათებისთვის: 
 ISO/IEC 7816 1,2,3,4,5,6,8,9 (7816-9 შეიცვალოს ნორმა EN 726-3) და მათი მოდიფიკაცია და

ცვლილებები.

 ISO/IEC 10373-1 to -6 : საიდენტიფიკაციო ბარათების გამოცდის მეთოდები და მათი მოდიფიკაცია

და ცვლილებები.

 IOS/IEC 14443 და მათი მოდიფიკაცია და ცვლილებები.

 ISO/IEC 14443-1:2016 ნაწილი 1: ფიზიკური მახასიათებლები.

 ISO/IEC 14443-2:2016 ნაწილი 2: რადიო სიხშირის სიმძლავრე და სიგნალის ინტერფეისი.

 ISO/IEC 14443-3:2016 ნაწილი 3: ინიციალიზაცია და შეჯახების საწინააღმდეგო საშუალება.

 ISO/IEC 14443-4:2016 ნაწილი 4: გადაცემის პროტოკოლი

NFC მოწყობილობებისთვის: 

 ISO 18000-3: ნაწილი 3: რადიო ინტერფეისის კომუნიკაციების პარამეტრები - 13,56 MHz.

2.10  შესავალი 

თბილისის მერიამ მგზავრობის საფასურის ავტომატიზირებული გადახდის ახალი ინტეგირებული 

(AFC სისტემა) სისტემის მთავარ მიზნად განსაზღვრა: შეამციროს ნაღდი ფულის გადახდები 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ხოლო ტურისტებს და საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტის 

მომხმარებლებს მისცეს ალტერნატიული გადახდის საშუალება. 

ვინაიდან თბილისის მერიის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გამოყენებული მთავარი საშუალება 

ეფუძნება უკანასკნელ და თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ელექტრონულ უკონტაქტო ტექნოლოგიებს, 

საუკეთესო საშუალებაა ამ ტექნოლოგიის აღდგენა, რომელიც უფრო მარტივია არსებული 

მომხმარებლებისთვის და ახალი მომხმარებლების მოსაზიდად, მგზავრობის საფასურის 

ავტომატიზირებული გადახდის ახალი ინტეგირებული სისტემის მეშვეობით. 

მგზავრობის საფასურის გადახდის ახალი სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს თბილისში გამოყენებულ 

„მეტრომანის“ უკონტაქტო ბარათებს და სისტემას უნდა შეეძლოს ახალ საშუალებებთან მუშაობა, 

როგორიცაა თითოეული უახლოესი უკონტაქტო კავშირის (NFC) მოწყობილობა: უკონტაქტო ფლეშ 

მეხსიერების მოწყობილობები, მობილური ტელეფონები (ანდროიდის საოპერაციო სისტემა, IOS 

საოპერაციო სისტემა ,…) და სხვა. 
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შენიშვნა 1: შეთავსებადი სისტემა ნიშნავს მგზავრობის საფასურის გადახდის ახალმა ინტეგირებულმა 

სისტემამ უნდა მიიღოს უკონტაქტო ბარათი „მეტრომანი“ (ან მსგავსი ახალი ბარათი მომავალში) და 

მისი კონტრაქტები თითოეულ მფლობელთან სრული გამჭირვალობის პირობებში. მომხმარებელს არ 

უნდა დასჭირდეს შემდეგი შეკითხვის დასმა „რა უნდა გაკეთდეს“ როდესაც ახალი სისტემა მზად 

იქნება სამუშაოდ. ასევე ნიშნავს, რომ ახალი ინტეგრირებული AFC სისტემა უნდა იყოს შეთავსებადი 

კონკრეტულად მოქმედ ცენტრალურ სისტემასთან და მინიმუმ შეძლოს თავის მონაცემთა ბაზაში BGEO 

ცენტრალური სისტემიდან მომავალი მონაცემების ინტეგრაცია მიგრაციის პერიოდში.. 

შენიშვნა 2: არსებული ბარათი ეფუძნება Mifare კლასიკურ ბარათს, რომელიც ითვალისწინებს Mifare-

ის მიერ შემუშავებული კონკრეტულ კერძო პროტოკოლის გამოყენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

მოქმედი პროტოკოლი, რომელიც მუშაობს EMV უკონტაქტო საკრედიტო საბანკო ბარათით, 

შეთავსებადია ISO 14443 სტანდარტის (პროტოკოლი A და B) შესაბამისად.. 

 

2.11  საერთო მოთხოვნები ახალ ინტეგრირებულ  AFC სისტემასთან 

დაკავშირებით: 

 

თბილისის მერიის მგზავრობის საფასურის ავტომატიზირებული გადახდის ახალი ინტეგირებული 

(AFC) სისტემა უნდა იყოს ინტეროპერაბელური და უნდა აერთიანებდეს თითოეულ 

სატრანსპორტოოპერატორს (საზოგადოებრივი და კერძო). ახალი AFC სისტემა ღია უნდა იყოს 

თითოეული მომავალი სატრანსპორტო ოპერატორისთვის, საკუთარი საბილეთო სისტემით ან მის 

გარეშე. 

ახალი AFC სისტემა უნდა იყოს უსაფრთხო და დაცული უახლესი ვერსიის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებით და კიბერუსაფრთხოების დაცვის გადაწყვეტებით და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების (IT) სისტემის შესაბამისი ტექნოლოგიით.  

თბილისის ახალი ინტეგრირებული AFC სისტემის პროვაიდერი პასუხისმგებელია ნებისმიერ დროს 

დროს გაუწიოს კონსულტაცია კლიენტს და პასუხისმგებელია AFC სისტემის ტექნიკურ და იურიდიულ 

ასპექტებზე.. 

ახალი ინტეგრირებული AFC სისტემის პროვაიდერი ვალდებულია დაადასტუროს შეთავაზებული AFC 

სისტემის გადაწყვეტების ეფექტურობა და ყველა ტიპის თავდასხმის (შიდა, ასევე გარე) მიმართ 

მედეგობის უმაღლესი დონე.  

ახალი ინტეგრირებული AFC სისტემა უნდა იყოს შეთავსებადი და უნდა მოიცავდეს უახლეს 

ტექნოლოგიებს და უახლეს წესებს AFC საკითხთან დაკავშირებით (კერძოდ: კლიენტთა ბაზის 

საბილეთო სისტემა (ABT მომავალ პერსპექტივაში), Open Payment, NFC მოწყობილობები, 

კიბერუსაფრთხოების დაცვა, ინტეროპერაბელურობა / შეთავსებადობა, ღია არქიტექტურა, მოქნილი 

სისტემა და სხვა). 

ახალი ინტეგრირებული AFC სისტემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ რამდენიმე ფუნქციით, 

დაკავშირებული მოწყობილობით, მონაცემთა ბაზის გამოყენების შესაძლებლობით და შენახვით და 

სისტემამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი დინამიური ცვლილება უმარტივესი გზით.  

თბილისის და მისი აგლომერაციის ახალი ინტეგრირებული საბილეთო სისტემის მოთხოვნები 

მინიმუმ უნდა იყოს შემდეგი. 

2.11.1  საერთო მოთხოვნები: 

• სახელმწიფოს კუთვნილი და/ან კერძო ოპერატორების მიერ ოპერირებული ყველა სახეობის 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაერთიანებულია მგზავრობის საფასურის გადახდის ერთიან 

ინტეგირებულ (AFC) სისტემაში, რომელიც ფარავს თბილისი მერიას და აგლომერაციას.. 

• ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებებია: ავტობუსები, 

მიკროავტობუსები (M2 და M3 ტიპი), მეტრო (ხაზები 1 და 2), საბაგიროები, მძიმე სარკინიგზო 

ტრანსპორტი (რეგიონული ექსპრეს რკინიგზა: RER), ტრანსპორტირება ნავებით (მომავალში). 

• ეს ნიშნავს, რომ ახალი AFC სისტემა უნდა იყოს სრულად დამოუკიდებელი სამგზავრო ტარიფის 

სტრუქტურისგან და უნდა შეძლოს თბილისის მუნიციპალიტეტის ან  სატრანსპორტო სამმართველოს 

მიერ გაცემულ ნებისმიერ სატარიფო ჩამონათვალთან მუშაობა. ჩამონათვალი არ უნდა 

შემოიფარგლოს თბილისით და მისი აგლომერაციით , მომავალში ეს შესაძლოა გავრცელდეს სხვა 

ტრანსპორტის სახეობებზე, როგორიცაა რკინიგზა გრძელ დისტანციაზე და ტრანსპორტირება 

ნავებით. ადვილია იმის წარმოდგენა, რომ ატქსები შეიძლება ჩართული იყოს „მეტრომანის“ ელ-

საფულის ან სხვა სატრანსპორტო ბარათების გამოყენებით ნებისმიერი სხვა გადახდის გარდა. 

სხვა შემთხვევაში, სმარტ ბარათები იქნება შესაძლებელი სხვა გადაზიდვების სამართავად, 

როგორიცაა ველოსიპედი თბილისის ქუჩებში, ავტოპარკინგი და Park & Ride სერვისი, რაც უბუძგებს 

ადამიანებს დატოვონ თავიანთი ავტომობილი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სახეობების 

მომგებიანობისთვის.   

• საბილეთო (ან მგზავრობის საფასურის გადახდის ავტომატიზირებული სისტემა) სისტემა 

უნდა დაინერგოს თითოეულ საზოგადოებრივ სატრანსპორტო სახეობაში, მეტროს სადგურებში, 

ტერმინალურ სადგურებში და სატვირთო სადგურებში; ესენია: ვალიდატორები ადგილზე, 

კონტროლირებადი წვდომის შესასვლელები, საკონტრაქტო შესყიდვების აპარატები (საბილეთო 

სავაჭრო ავტომატები) და გადატვირთვის მოწყობილობები), გაყიდვების პუნქტების მოწყობილობა და 

მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, ყველა სხვა მოწყობილობა. უნდა დაინერგოს მობილური 

აპლიკაცია ბილეთის აღებისთვის და ბილეთების გაყიდვა ვებ-სერვისების მეშვეობით. 

• შემოღებული უნდა იყოს ყველა პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკური მოწყობილობა, 

რომელიც საჭიროა ახალი AFC სისტემისთვის (საბორტო და მიწისქვეშა მოწყობილობა, მონაცემთა 

ბაზის მოწყობილობა, მონაცემთა ბაზის მართვის ინსტრუმენტები, შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფა, საოპერაციო სისტემა: უახლესი და მაქსიმალურად დაცული და უსაფრთხო ვერსია, 

განსაზღვრული საბილეთო აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა მოთხოვნილი 

მოწყობილობა და ქვე-სისტემები). 
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• უნდა დაინერგოს უკონტაქტო მოწყობილობები, „სმარტ“ ბარათები და მობილური 

აპლიკაციები, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სისტემაში ჩართულ ყველა სატრანსპორტო 

სახეობაში. 

• კონტროლიორები აღჭურვილნი უნდა იყვნენ უკონტაქტო სმარტ ბარათების შემოწმების 

სპეციალური მოწყობილობით და ნებისმიერი სატრანსპორტო საკონტრაქტო მხარდაჭერით. 

მოწყობილობით შესაძლებელი უნდა იყოს საბანკო და სატრანსპორტო უკონტაქტო სამგზავრო 

ბარათების და ნებისმიერი NFC საშუალების შემოწმება, თბილისის სატრანსპორტო სისტემის 

შესაბამისად. 

.  

• ავტომატური გადახდის სისტემა, ასევე ნებისმიერი ავტომატური პროცესი გაბილეთიანების 

საკითხთან დაკავშირებით, გამოიყენებს ტექნოლოგიურ აპლიკაციას, მოცემული პერიოდისთვის 

უახლესს, რომელიც ნახლდება მინიმუმ ერთხელ წელიწადში, სტანდარტის სახით.    

• ინოვაციური გამოგონებსი ფარგლებში, სისტემაში შესაძლოა შემოღებული იყოს ცალკე 

კომპონენტები ან მოერგოს მთლიან სისტემას, წამყვანი ქალაქების გამოცდილებსი და ტენდენციების 

გათვალისწინებით.   

• სისტემის და აპარატის მუშაობა, რომელიც შემოღებული უნდა იყოს არსებით პერიოდში, 

მოითხოვს მინიმალურ ხარჯებს.   

2.11.2  სპეციალური მოთხოვნები ახალი სისტემის მოწყობილობასთნ დაკავშირებით: 

თითოეული მოწყობილობა წინა (მომხმარებლისთვის) და ბოლო (ადმინისტრაციისა და 

ორგანოსთვის) ნაწილში შესაბამისობაში იქნება საუკეთესო და ბოლო სტანდარტებთან მედეგობის, 

უსაფრთხოების, საიმედოობის, ხელმისაწვდომობის და ტექნიკური მომსახურების საკითხებში. ეს 

საკითხი ეხება ნედლ მასალას (აპარატურული უზრუნველყოფა), ასევე პროგრამულ 

უზრუნველყოფას.  

აღნიშნული სისტემა იძლევა თანამედროვე მოწყობილობის საუკეთესო გარანტიას, რომელიც 

ადვილად მოსაძიებელია სპეციალიზირებულ ბაზრებზე.    

თითოეული მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს საბანკო ბარათებით (Europay Mastercard Visa Bank Card) 

(ვალიდატორები, ბილეთების ავტომატური გაყიდვის ტერმინალები, ავტომატური დატვირთვის / 

გადატვირთვის აპარატები, მანუალური სავაჭრო ტერმინალები, კონტროლის / ინსპექტირების 

პორატატული ტერმინალი) იქნება PCI DSS სტანდარტი, სერტიფიცირებული, რადგან უკონტაქტო 

წამკითხველის და წერის დონე, მასთან დაკავშირებული მთლიანი ჯაჭვით (კომპიუტერული 

ერთეული) და   Europay Master Visa სერტიფიცირებული. 

 

თითოეული მოწყობილობა დაკავშირებული უნდა იყოს საიმედო და დაცული საკომუნიკაციო 

ქსელით გაბილეთიანების ცენტრალურ სისტემასთან და ბანკების ცენტრალურ სისტემებთან (ე.ი. 

მულტისერვისული ქსელი და/ან მაგალითად, GPRS მოდული, GSM მოდული). 

თითოეული მოწყობილობა უნდა მუშაობდეს რეალურ დროში ცენტრალური სერვერებით 

(ნომინალური რჟიმი) და შეზღუდულ რეჟიმში (საკომუნიკაციო ქსელის დაკარგვა, და არა მხოლოდ). 

პროვაიდერებმა უნდა წარმოადგინონ შეზღუდული რეჟიმის ამომწურავი ჩამონათვალი თითოეული 

მოწყობილობისთვის და თითოეული მათგანის აქტიური ფუნქციები.   

 

2.11.2.1    ფერადი ჩამონათვალი 

თითოეული საბილეთო მოწყობილობა უნდა მუშაობდეს თითოეული ფერადი ჩამონათვალით 

(მონაცემთა ფაილები) რომელიც გაცემულია AFC ცენტრალური სისტემის მიერ.  

ფერადი ჩამონათვალით გასაგები უნდა იყოს შემდეგი: 

 თეთრი სია: ანგარიშზე დაფუძნებული გადახდის სია; 

 შავი სია: აკრძალული ბარათების სია (ერთი სია სმარტ ბარათებისთვის და ცალკე სია საბანკო 

ბარათებისთვის); 

 ნაცრისფერი სია: ქმედუუნარო / აკრძალული სატრანსპორტოკონტრაქტების / პროდუქტების 

სია. 

 მწვანე სია: დისტანციურად გაყიდული და გადახდილი სატრანსპორტო პროდუქტების სია. 

 ცისფერი სია: თითოეული აგენტის და თითოეული მოწყობილობის უფლებების სია, 

სხვადასხვა დონის უფლებებით / უფლებამოსილი აგენტებით. 

2.11.2.2    ერგონომიკა: 

თითოეული მოწყობილობა წინა მხარეს და უკანა მხარეს უნდა დაპროექტდეს ერგონომიული 

„ადამიანი-მანქანა“ ინტერფეისით (MMI) უახლესი და საუკეთესო თანამედროვე საბილეთო სისტემის, 

ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადმინისტრაციული სისტემის შესაბამისად.  

2.11.2.3    უსაფრთხოება: 

 

თითოეულ AFC მოწყობილობაში და AFC კომპონენტში არ უნდა იქნას გამოყენებული ტოქსიკური ან 

საშიში ქიმიური კვამლი ხანძრის შემთხვევაში.  

თითოეული AFC მოწყობილობა და AFC კომპონენტი არ უნდა გახდეს ადამიანების ზიანის ან ტრამვის 

საფუძველი: ე.ი. მგზავრების, ასევე მძღოლის ან სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლის ან 

ნებისმიერი პირის, რომელიც მუშაობს სისტემის ტექნიკურ მომსახურებაზე. 

2.11.2.4  საექსპლუატაციო მაჩვენებლები: 

 საიმედოობა 

თითოეული მოწყობილობა, მათ შორის ცენტრალური ქვე-სისტემები და სისტემები უნდა იყოს 

საიმედო მინიმუმ 99,9%-ით. 

• ხელმისაწვდომობა:  



   

  

  

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა  

  Page 58/102

 

თითოეული მოწყობილობა, მათ შორის ცენტრალური ქვე-სისტემები და სისტემები უნდა იყოს 

ხელმისაწვდომი მინიმუმ 99,9%-ით. 

• ტექნიკური მომსახურების და რემონტისთვის გამოსადეგობა: 

თითოეული მოწყობილობა, მათ შორის ცენტრალური ქვე-სისტემები და სისტემები უნდა იყოს 

ადვილად სარემონტო, სარემონტო საშუალო დრო (MTTR) მაქსიმუმ უნდა შეადგენდეს ერთ ან ორ 

საათს, და არ უნდა აღემატებოდეს 2 საათს. 

• აღნიშნული ასევე გულისხმობს საჭირო მოწყობილობას და მანქანა-დანადგარს, დაზიანების 

შემთხვევაში ადვილად უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ არ გაჩერდეს მთლიანი სისტემა ან 

ინდივიდუალური სატრანსპორტო საშუალებები ან არ შეფერხდეს მათი მუშაობა. 

საბოლოოდ, მთლიანი საბილეთე სისტემის საერთო საექსპლუატაციო მაჩვენებლები, ყველა 

მოწყობილობასთან ერთად, მინიმუმ უნდა შეადგენდეს 99,9%-ს. 

2.11.2.5   ზედამხედველობა: 

თითოეული AFC მოწყობილობის ზედამხევდელობა უნდა განხორციელდეს AFC ცენტრალური 

სისტემიდან რეალურ დროში, ეს გულისხმობს ნებისმიერ შემთხვევას და სიგნალი უნდა გაიგზავნოს 

საზედამხედველო აპლიკაციაში, რომელიც მუშაობს სისტემის ცენტრალურ დონეზე. 

2.11.2.6   პარამეტრიზაცია: 

თითოეულ AFC მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს პარამეტრული მონაცემთა 

ფაილები და ნებისმიერი ფაილი, რომელიც გაგზავნილია AFC ცენტრალური სისტემიდან (ე.ი. ახალი 

სატარიფო ჩამონათვალი და სხვა ცენტრალზიებული მონაცემები, რომლებიც მომზადებულია 

ცენტრალურ დონეზე). 

2.11.3  ინტერფეისები სხვა სისტემებთან: 

 

ინტეგრირებული AFC სისტემა შესაძლოა ურთიერთქმედებაში იყოს რამდენიმე გარეშე ქვ-

სისტემასთან და სისტემებთან:  

თუმცა, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, მოიცავს შემდეგს: 

- საკომუნიკაციო ქსელი; 

- სატრანსპორტო საშუალებების ავტომატური ლოკალიზაციის სისტემა; 

- მულტისერვისული ქსელი;  

- გადაადგილების მარშრუტების მართვის სისტემა; 

- ინფორმაციის მართვის სისტემა; 

- ტოპოლოგიის მონაცემთა ბაზა; 

− ბანკის ცენტრალური სერვერი. 

2.11.3.1   ახალი ინტეგრირებული  AFC სისტემის მდგრადობა: 

ახალი AFC სისტემა და მისი თითოეული ქვე-სისტემა და მათი კომპონენტები უნდა დაპროექტდეს და 

დამზადდეს იმგვარად, რომ მფლობელმა შეძლოს მათი გამოყენება და ტექნიკური მომსახურება 

საქმიანობის მომდევნო თხუთმეტი (15) წლის განმავლობაში, რომლის ათვლა იწყება საბილეთე 

მოწყობილობის ადგილზე ბოლო დამონტაჟების მომენტიდან.  

ეს მოთხოვნა მოიცავს საგარანტიო პერიოდს. 

2.11.3.2   გაბილეთიანების სისტემის გარანტია 

მთლიანი სისტემის და მისი ქვე-სისტემების და კომპონენტების საგარანტიო ვადა უნდა იყოს 

მომდევნო ორი (2) წელი, აპარატურული მოწყობილობის ბოლო დამონტაჯებიდან და მომდევნო სამი 

(3) წელი პროგრამული უზრუნველყოფის და მისი პროგრამული კომპონენტების ბოლო 

დამონტაჟებიდან. 

2.11.3.3   ტრენინგი  AFC სისტემის დამონტაჟების, გამოყენების და ტექნიკური მომსახურების 

საკითხზე 

 

ახალი AFC სისტემის პროვაიდერი პასუხისმგებელია უზრუნველყოს თითოეული იმ პირის ტრენინგი, 

რომელიც გამოიყენებს, აამუშავებს და ტექნიკურ მომსახურებას გაუწევს ახალ სისტემას, თითოეულ 

კომპონენტს, ქვე-სისტემას და სისტემას. 

2.11.4  ინტეგრირებული AFC სისტემის მთავარი ფუნქციების და მთავარი მოწყობილობის 

ჩამონათვალი: 

2.11.4.1   ვალიდაცია / ვალიდატორები: 

 

• საბორტო ვალიდატორები - სისტემები, რომლებიც დამონტაჟებულია ავტობუსებში, 

მიკროავტობუსებში და სხვა მომავალ სატრანსპორტო სახეობებში, აღჭურვილი უნდა იყოს 

თანამედროვე გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) მოდულით და საპაკეტო 

რადიოკავშირის საერთო სერვისების (GPRS) გადამცემები სრული ინფორმაციის გაცვლის მიზნით. 

• საბორტო ვალიდატორები უნდა იყოს მიერთებული საჭიროების შემთხვევაში საბორტო 

კომპიუტერულ სისტემებზე. 

საბორტე ვალიდატორებს უნდა ჰქონდეს მონაცემთა შენახვის შესაძლებლობა უწყვეტად მინიმუმ 7 

დღის განმავლობაში კომუნიკაციის გაუმართაობის ან საკომუნიკაციო სისტემის ან დაკავშირებული 

სისტემების ნებისმიერი სხვა ხარვეზის შემთხვევაში. 

საბორტე ვალიდატორმა უნდა შეძლოს მუშაობა ნებისმიერი საშუალებით, ეფექტური სატრანსპორტო 

კონტრაქტით ან ეფექტური გადახდის აპლიკაციით, როგორიცაა სმარტ ბარათი, NFC მოწყობილობები, 

საბანკო ბარათი, 
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საბორტე ვალიდატორი აღჭურვილი უნდა იყოს მკაფიო სენსორული ეკრანით და დინამიკით და 

განათებით, მაქსიმალური ერგონომიკით და გაუმარტივოს მომხმარებელს კომფორტული წვდომა 

სატრანსპორტო საშუალებებზე, 

საბორტე ვალიდატორების ლოკალიზაცია გამოკვლელული უნდა იქნას მძღოლის მიერ ადვილი 

კონტროლისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს მისცეს ადვილი წვდომის საშუალება 

სატრანსპორტო საშუალებაზე. ლოკალიზაცია უნდა მოხდეს წინა მხარეს მოკლე და გრძელ 

სატრანსპორტო საშუალებებში და შუა ნაწილში გრძელ სატრანსპორტო საშუალებებში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 

თითოეული საბორტე AFC კომპონენტი უნდა იყოს შეთავსებადი, საქართველოს სახანძრო 

უსაფრთხოების შესახებ კანონებისა და NFPA 130 სტანდარტის შესაბამისად (თუ ასეთი არსებობს). 

 

2.11.4.2    კონტროლირებადი წვდომის შესასვლელები 

 

საბილეთე კონტროლირებადი წვდომის შესასვლელი მეტროს ან სხვა სატრანსპორტო სახეობისთვის 

აღჭურვილი უნდა იყოს მინის კარით და უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული მოწყობილობის 

სტანდარტს ფიზიკურად და ფუნქციურად.  

შესასვლელი უნდა დაპროექტდეს გასაგორებელი კარით ან მბრუნავი კარებით, ორმხრივი 

მიმართულებით, რომლის ფაქტობრივი პარამეტრები შეესაბამება ადგილობრივ სტანდარტს ან 

საერთაშორისო სტანდარტს, თუ ასეთი არსებობს. ეს ასევე ეხება კონტროლირებადი წვდომის 

შესასვლელზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის. 

 

2.11.4.3    ავტომატიზირებული გაყიდვების / ავტომატიზირებული სავაჭრო ავტომატები - 

ავტომატები - ავტომატიზირებული  ჩატვირთვის აპარატები   

 

TVM (ბილეთების გაყიდვების ავტომატი) /ARM აღჭურვილი უნდა იყოს მკაფიო სენსორული ეკრანით 

და დინამიკით და განათებით, მაქსიმალური ერგონომიკით და გაუმარტივოს მომხმარებელს 

სატრანსპორტო პროდუქტების შესყიდვა.  

TVM/ARM უნდა დაპროექტდეს სატრანსპორტო საშუალების გაყიდვებისთვის (მხოლოდ სმარტ 

ბარათის TVM) და სატრანსპორტო კონტრაქტებისთვის (TVM & ARM) სატარიფო ჩამონათვალის 

შესაბამისად. 

TVM/ARM უნდა იყოს დაპროექტებული და ერგონომიული ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების 

პირთა მიერ გამოყენებისთვის.  

TVM/ARM უნდა მიიღოს ნებისმიერი გადახდის საშუალება: ნაღდი ფულით (ქართული მონეტები და 

ბანკნოტები) და ნებისმიერი საბანკო ბარათი (CB) რომელიც გაცემულია ნებისმიერი ქართული ბანკის 

მიერ, ასევე EMV საერთაშორისო საბანკო ბარათები და მობილური ტელეფონის საგადახდო 

აპლიკაციები. 

TVM/ARM უნდა დაუბრუნოს მომხმარებელს ღირებულებაზე მეტი თანხის გადახდის შემთხვევაში.  

TVM/ARM უნდა აცნობოს მფლობელს კონტრაქტის შესახებ, რომელსაც მიიღებს სატრანსპორტო 

საშუალებით ნებისმიერ დროს. ეს ფუქნცია მარტივად გასაგები უნდა იყოს ყველასათვის.  

 

2.11.4.4  მანუალური გაყიდვების / სავაჭრო ტერმინალები  . 

 

POS მოწყობილობა არის სპეციალური AFC მოწყობილობა მანუალური გაყიდვებისთვის 

კვალიფიციური პირების მიერ.  

POS უნდა იყოს ერგონომიული და ადვილად გამოსაყენებელი პროგრამული საშუალებებით, ასევე 

აპარატურული უზრუნველყოფის კომპონენტებით.  

POS აღჭურვილი უნდა იყოს მკაფიო სენსორული ეკრანით და დინამიკით და განათებით, 

მაქსიმალური ერგონომიკით და გაუმარტივოს მომხმარებელს მომსახურება. 

 

POS უნდა უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების, სატრანსპორტო კონტრაქტების, ჩატვირთვის 

საშუალებების გაყიდვა, წაკითხვა და ჩაწერა ნაღდი ფულით გადახდის ნაცვლად (ბანკნოტები და 

მონეტები) და ქვითრის ამობეჭდვა მოთხოვნის შემთხვევაში.  

POS უნდა უზრუნველყოს სხვადასხვა ანგარიშების გაცემა ნებისმიერ დროს (როდესაც გაყიდვების 

მომსახურება უახლოვდება შუალედურ ანგარიშს ან მომსახურების დასასრულს საბოლოო 

ანგარიშისთვის).. 

2.11.4.5    კონტროლის / ინსპექტირების პორტატული ტერმინალი 

 

IPT შესაძლებლობა უნდა მისცეს ინსპექტორს წაიკითხოს და აკონტროლოს მონაცემები ნებისმიერ 

სატრანსპორტო საშუალებაში თბილისის სატრანსპორტო ქსელზე აპლიკაციაში.  

IPT აღჭურვილი უნდა იყოს საკომუნიკაციო მოდულით რეალურ დროში აპლიკაციისთვის ნებისმიერ 

დროს და ადგილზე. 

IPT პაკეტი საშუალებას აძლევს ინსპექტორს ამობეჭდოს ბილეთი მომხმარებლის მიერ საფასურის 

გადახდის სანაცვლოდ.  

IPT აღჭურვილი უნდა იყოს მკაფიო სენსორული ეკრანით და დინამიკით და განათებით, 

მაქსიმალური ერგონომიკით და გაუმარტივოს მომხმარებელს მომსახურება.  
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IPT უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ენერგო დამოუკიდებლობას დამატებითი ბატარეით მთლიანი 

მომსახურებისთვის და დამატებით დროს ანგარიშის გადაცემისთვის და ფაილების გაცვლისთვის 

ცენტრალურ სისტემასთან.. 

2.11.4.6    AFC ცენტრალური სისტემა 

 

AFC ცენტრალური სისტემა არის მთლიანი საბილეთე სისტემის ბირთვი. ის უნდა იყოს რეზერვი 

მონაცემთა ბაზის დაზიანების ან ნებისმიერი სხვა ლოგიკური თუ ფიზიკური გაუმართაობის 

შემთხვევაში საბილეთე მომსახურების შეწყვეტის თავიდან აცილების მიზნით.  

რეზერვირება ნიშნავს აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის, ასევე გეოგრაფიულად 

(სხვადასხვა ლოკაცია) საქმიანობის განახლების გეგმის აპლიკაციას.    

აღნიშნული კომპონენტები გამოყენებული უნდა იქნას ინფორმაციული ტექნოლოგიის ქვე–სისტემის 

და სისტემის უახლესი  და საუკეთესო ტექნოლოგიის შესაბამისად.. 

პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტები, ასევე აპარატურული უზრუნველყოფის 

კომპონენტები მკაცრად უნდა იქნას შერჩეული ამჟამად წარმოდგენილი აპრობირებული 

ტექნოლოგიების შესაბამისად, მათ შორის  საოპერაციო სისტემის და IT სისტემის ზედამხედველობის 

ნებისმიერი პროცესის მიხედვით.    

უსაფრთხოება ნებისმიერ დონეზე უნდა იყოს AFC ცენტრალური სისტემის ერთ–ერთი მთავარი 

პრიორიტეტი.    

მომავალი საქმიანობების ზრდის და მონაცემთა შენახვის შესაძლებლობები გამოითვლება და 

გათვალისწინებულია საწყის ეტაპზე, იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს სატრანსპორტო ქსელის 

ზრდის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.    

AFC ცენტრალური სისტემა ურთიერთქმედებაში უნდა იყოს სხვა სისტემებთან და შეეძლოს მათთან 

ერთად მუშაობა კონკრეტულად მონაცემთა ფაილების გაცვლისთვის 

 

2.11.5  ფინანსური შედეგები 

იხილეთ დოკუმენტი 5. 

 

2.12  შესაძლებლობის გაძლიერება 

2.12.1  KPI-ის მონიტორინგის შესაძლებლობა 

2.12.1.1  1. რა განაპირობებს   KPI -ს ეფექტურობას? 

 

ვინაიდან უკვე ვიცით, რომ KPI არის ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები, ის ისეთივე ღირებულია, 

როგორც მისგან გამომდინარე ქმედება. ხშირ შემთხვევებში ორგანიზაციები ბრმად იღებენ 

საყოველთაოდ აღიარებულ დარგობრივ KPI- ებს და შემდეგ უკვირთ რატომ არ აისახება აღნიშნული 

მაჩვენებლები მათ ბიზნესებზე და არ იწვევს დადებით ცვლილებებს. ეფექტურობის ძირითადი 

მაჩვენებლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად შეუმჩნეველი ასპექტია ის, რომ  

ისინი წარმოადგენენ კომუნიკაციის ფორმას. ამ სახით, ისინი ექვემდებარებიან იმავე წესებს და 

აღიარებულ პრაქტიკებს, რომლებსაც ექვემდებარება კომუნიკაციის ნებისმიერი სხვა ფორმა. 

გაცილებით დიდია ლაკონური, მკაფიო და რელევანტური ინფორმაციის გაგება/აღქმის და მასზე 

დაყრდნობით მოქმედების  ალბათობა. 

. 

 

ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების ფორმულირების სტრატეგიის შემუშავების 

თვალსაზრისით, თქვენმა ჯგუფმა უნდა დაიწყოს საბაზისო დონიდან და გაიგოს თქვენი 

ორგანიზაციული მიზნები, როგორ აპირებთ ამ მიზნების მიღწევას და ვინ შეძლებს ამ ინფორმაციის 

საფუძველზე მოქმედებას. ეს უნდა იყოს განმეორებითი პროცესი, რომელიც მოიცავს 

ანალიტიკოსების, განყოფილების ხელმძღვანელების და მენეჯერების უკუკავშირს. ფაქტების 

დაზუსტების მისიის განვითარების შესაბამისად, უკეთ გაიგებთ თუ რომელი ბიზნეს პროცესები უნდა 

შეფასდეს KPI პანელის მეშვეობით და ვისთან უნდა გაზიარდეს ეს ინფორმაცია.   

2.12.1.2  როგორ განისაზღვრება  KPI 

 

ყველა KPIs განსაზღვრულია ჩანართების ფორმატში და წარმოდგენილია დანართებში.     

 

2.12.1.3    KPI -ს მიმოხილვა ყოველკვირეულ ან ყოველთვიურ საფუძველზე  

 

თქვენი KPI–ების რეგუალრულად შემოწმებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მათი შენარჩუნებისა და 

განვითარებისთვის. ცხადია მნიშვნელოვანია თქვენი მიღწევების კონტროლი KPI მაჩვენებლების 

მიხედვით (კიდევ რა შეიძლება იყოს მისი განსაზღვრის საწყისი წერტილი?), თუმცა ასევე 
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მნიშვნელოვანია თქვენი პროგრესის კონტროლი იმისათვის, რომ შეფასოთ რამდენად წარმატებულად 

ახდენთ  KPI-ს განვითარებას.     

 ყველა KPI არ არის წარმატებული, ზოგიერთის მიზანი მიუღწევადია (იხილეთ ქვემოთ).  და 

შეძლებელია მთავარი ბიზნეს მიზნების მიღწევა. მხოლოდ რეგულარული შემოწმებით არის 

შესაძლებელი განსაზღვროთ არის თუ არა თქვენი KPI მაჩვენებლების შეცვლის დრო. 

2.12.1.4    KPI შესრულებადობის გარანტია 

თქვენი  KPIs შესრულებადობის გარანტია არის ხუთ-ეტაპიანი პროცესი:   

• საქმიანობის მიზნების გადახედვა; 

• მიმდინარე საქმიანობის ანალიზი; 

• მოკლე და გრძელვადიანი KPI მიზნების დასახვა; 

• მიზნების განხილვა თქვენს გუნდთან; 

• პროგრესის მიმოხილვა და შესწორებების შეტანა. 

 

მათი უმეტესობა ჩვენ უკვე შევისწავლეთ, თუმცა მნიშვნელოვანია როგორც მოკლევდიანი, ასევე 

გრძელვადიანი მიზნების შემუშავების საჭიროებაზე ორიენტირება. სამომავლო გრძელვადიანი 

მიზნის დასახვიდან (მაგ. მომდევნო რამდენიმე კვარტლის ან ფინანსური წლის განმავლობაში) თქვენ 

შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ საწყისს და განსაზღვროთ ვადები, რომელიც გჭირდებათ მათი 

განხორციელებისთვის.     

მაგალითად, თქვენ გსურთ გააფორმოთ 1,500 საინფორმაციო ბიულეტენის გამომწერი წლის პირველ 

კვარტალში. თქვენ გჭირდებათ დასახოთ მიზნები ყოველთვიურად, თვეში ორჯერ ან კვირაში 

ერთხელ. ამით თქვენ შეძლებთ უწყვეტად გადააფასოთ და შეცვალოთ კურსი, გრძელვადიანი მიზნის 

მიღწევის  

ნებისმიერ შემთხვევაში, დაყავით თქვენი  KPI მიზნები მოკლევადინი მიზნების დასახვისთვის.   

 

2.12.1.5   მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა 

 

უნდა შეიქმნას ჯგუფი, რომელიც რეგულარულად ადევნებს თვალყურს კონტრაქტში წარმოდგენილ 

მაჩვენებლებს, PSC კონტრაქტის ხელმომწერების გამოკითხვის და კონტროლის გზით.   

ყველა მაჩვენებელი რეგულარულად უნდა იქნას წარმოდგენილი და ჩატარდეს დამოუკიდებელი 

კვლევები მაჩვენებლებზე, როგორიცაა მომხმარებლის მიზნები, რეგულირება და მომსახურებები.     

2.12.2  შესაძლებლობა და ტრენინგი მულტიმოდალურ სატრანსპორტო მოდელთან დაკავშირებით 

 

10 საათიანი კურსი, განაწილებული სამ დღეზე, ორგანიზებული იქნა 2019 წლის 17-19 სექტემბერს, 

კონსულტანტის ოფისში თბილისში. კურსს ესწრებოდა დაახლოებით 10 პირი მერიიდან. კურსის 

მთავარი მიზანი იყო მულტიმოდალური სტატიკური მოდელირების თეორიის მიმოხილვა და 

ეტაპობრივად ამ თეორიის განხორციელება  PTV VISUM პროგრამული უზრუნველყოფით. კურსი 

ჩატარდა სამ სესიად (თითო დღეს თითო სესია):  

• სესია 1 : მაკრო მოდელირების თეორია 

• ტრანსპორტის მოდელირებაში გამოვლენილი მთავარი საკითხების მიმოხილვა 

(მიწოდება: ზონები, კვანძები, კავშირები და სხვა . . . . და მოთხოვნა: მატრიცები). 

• ოთხეტაპიანი მიდგომის მიმოხილვა: საერთო აღწერილობა, თითოეული ეტაპის 

განხილვა (გენერაცია, განაწილება, სახეობის არჩევა, დავალება).  

• სესია 2 : VISUM შემოღება 

• VISUM შემოღება: VISUM-ს მთავარი შესაძლებლობების მიმოხილვა და 1 სესიასთან 

დაკავშირება (მიზნები და თეორია).   

• ბათუმის საბაზო 4 ეტაპიანი მოდელის შემუშავება.  

• სესია 3 : თბილისის მულტიმოდალური მოდელი 

• მოდელის და მისი ორგანიზაციის საერთო აღწერილობა. 

• მოდელში სეტანილი თითოეული პროცედურის განხილვა. 

• მონაცემების და მთავარი შედეგების აღწერილობა. 

power point პრეზენტაცია, თეორიასთან დაკავშირებით (სესია 1) წარმოდგენილია ამ ანგარიშის 4.6. 

დანართში.  
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3. შესწორებული დავალებები სატრანსპორტო  მომსახურების 

მოთხოვნის შესაბამისად 

3.1  დავალება 1  საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სექტორის მიმოხილვა  

3.1.1.  საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო ავტობუსების მარშრუტების ორგანიზაცია, მარშრუტები 

და გადაზიდვები  

საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო გადაზიდვების აღწერისას დადგინდა მონაცემთა წყვეტა.   სსიპ 

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, საქალაქთაშორისო 

მგზავრთა გადაზიდვები არ მოითხოვს ნებართვების ან ლიცენზიის მოპოვებას მგზავრების 

მომსახურებისთვის. კერძოდ, ნებისმიერი კერძო კომპანიას ან ფიზიკურ პირს შეუძლია 

სატრანსპორტო მომსახურების შეთავაზება მგზავრებისთვის და ტრანსპორტირების ფაქტობრივად 

განხორციელება ოფიციალური ნებართვის გარეშე -  სექტორი საერთოდ არ რეგულირდება.  სსიპ-ს არ 

აქვს იმ პირების / კომპანიების საქმიანობების კონტროლის სამართლებრივი ინსტრუმენტი, 

რომლებიც ახორციელებენ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტირებას, სსიპ-ს არ აქვს   მომსახურების 

პროვაიდერების რეესტრი, მონაცემები განრიგების, სიხშირეების და სხვათა შესახებ 

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო არეგულირებს მხოლოდ მგზავრთა საერთაშორისო 

გადაზიდვებს; ამის გამო   სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ ვერ შეძლო ჩვენთვის 

მონაცემების მოწოდება არსებული მარშრუტების, განრიგების და სიხშირის შესახებ. აქედან 

გამომდინარე Systra Team ვერ შეძლო საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო სისტემის აღწერა - სისტემა 

უბრალოდ არ არსებობს.   

რეკომენდაცია. დაიწყოს მოლაპარაკებები სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთან და 

გადანაწილდეს უფლებები და მოვალეობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს საქალაქთაშორისო 

გადაზიდვების დარეგულირება თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მოცემულ მომენტში 

ეს არის სამართლებრივ-ნორმატიული რეგულირების უდიდესი ხარვეზი, რომელიც უნდა შეივსოს 

მგზავრთა გადაზიდვების სრული კონტროლის მისაღწევად თბილისში. (იხილეთ    დოკუმენტი 5) 

საპროექტო ჯგუფმა შეადგინა საქალაქთაშორისო გადაზიდვების რუკა და განრიგები, რომელიც 

მოიცავს ავტობუსის მთავარი სადგურის ლოკაციებს, საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაზიდვებით 

დაინტერესებულ კერძო კომპანიებთან სატელეფონო საუბრებით და პერსონალური კომუნიკაციებით 

და ადგილზე ვიზიტებით მოპოვებულ ინფორმაციას.. 

არსებობს დაახლოებით 15 საქალაქთაშორისო ავტობუსის სადგური.   

დეტალები, აღწერა / მიმართულება სადგურების სახელებით და დასახლებებით მოცემულია ქვემოთ 

რუკაზე და ცხრილში.  

 

დასახლება სადგური 

ტიბაანი ისანი 

წნორი ისანი 

გურჯაანი ისანი 

აპენი ისანი 

ლაგოდეხი ისანი 

კაზრეთი ექსპრეს 91 

ახალი პანტიანი ექსპრეს 91 

მანგლისი ექსპრეს 91 

ორბეთი ექსპრეს 91 

ბოლნისი ექსპრეს 91 
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თელავი ექსპრეს 91 

ითხვისი ექსპრეს 91 

გუდაური ტრანს დიდუბე 

ჩარგალი ტრანს დიდუბე 

ძეგვი ტრანს დიდუბე 

მლეთა ტრანს დიდუბე 

ფასანაური ტრანს დიდუბე 

ბულაჩაური ტრანს დიდუბე 

გალავანი ტრანს დიდუბე 

ანანური ტრანს დიდუბე 

შატილი ტრანს დიდუბე 

ბარისახო ტრანს დიდუბე 

საგურამო ტრანს დიდუბე 

მეტეხი ტრანს დიდუბე 

ჯიღაურა ტრანს დიდუბე 

ბიწმენდი ტრანს დიდუბე 

ზაქარო ტრანს დიდუბე 

წინარეხი ტრანს დიდუბე 

ქვავილი ტრანს დიდუბე 

მისაქციელი ტრანს დიდუბე 

წეროვანი ტრანს დიდუბე 

ახტანა ტრანს დიდუბე 

ბაზალეთი ტრანს დიდუბე 

ახალქალაქი ტრანს დიდუბე 

შუაფხო ტრანს დიდუბე 

ყარაღაჯი ტრანს დიდუბე 

ჭოპორტი ტრანს დიდუბე 

ნიჩბისი ტრანს დიდუბე 

ქანდა ტრანს დიდუბე 

კიტოხი ტრანს დიდუბე 

სტეფანწმინდა ტრანს დიდუბე 

დუშეთი ტრანს დიდუბე 

საჩხერე ტრანს დიდუბე 

მერეთი ნიგე 

ჭალა ნიგე 

კიწნისი ნიგე 

ერთაწმინდა ნიგე 

წილკანი ნიგე 

რეხა ნიგე 

ატენი ნიგე 

ხევი ნიგე 

ურეკი ნიგე 

ითხვისი ნიგე 

წირკვალი ნიგე 

ცემი ნიგე 

წაღვერი ნიგე 

ნოსტე ნიგე 

ძევერა ნიგე 
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კარალეთი ნიგე 

სამტრედია ნიგე 

ბორითი ნიგე 

სათემო ნიგე 

ხოვლე ნიგე 

ვაკა ნიგე 

ალი ნიგე 

შროშა ნიგე 

ვარძია ნიგე 

თუზი ნიგე 

ბორჯომი ნიგე 

ხაშური ნიგე 

ზესთაფონი ნიგე 

ქუთაისი ნიგე 

ჭიათურა ნიგე 

ბათუმი ნიგე 

ქობულეთი ნიგე 

ფლავი ავტოვაგზალი 

ფცა ავტოვაგზალი 

სიონი ავტოვაგზალი 

აბასთუმანი ავტოვაგზალი 

უდე ავტოვაგზალი 

კნოლევი ავტოვაგზალი 

ბაკურიანი ავტოვაგზალი 

ადიგენი ავტოვაგზალი 

სურამი ავტოვაგზალი 

ასპინძა ავტოვაგზალი 

აბასთუმანი ავტოვაგზალი 

ახალციხე ავტოვაგზალი 

ახალქალაქი ავტოვაგზალი 

გორი ავტოვაგზალი 

ქარელი ავტოვაგზალი 

სენაკი ავტოვაგზალი 

ქუთაისი ავტოვაგზალი 

წყალტუბო ავტოვაგზალი 

საჩხერე ავტოვაგზალი 

თიანეთი ავტოვაგზალი 

ბორჯომი ავტოვაგზალი 

ურავი ოკრიბა 

ჭრებალო ოკრიბა 

უწერა ოკრიბა 

ნინოწმინდა ოკრიბა 

ქვედა თლუღი ოკრიბა 

ზნაკვა ოკრიბა 

შოვი ოკრიბა 

პატარა ღები ოკრიბა 

ნიკორწმინდა ოკრიბა 

ხონი ოკრიბა 
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დიდი ჭყონი ოკრიბა 

დიდი ჯიხაიში ოკრიბა 

ორბელი ოკრიბა 

ასპინძა ოკრიბა 

ადიგენი ოკრიბა 

ახალქალაქი ოკრიბა 

ახალციხე ოკრიბა 

ბაკურიანი ოკრიბა 

ბორჯომი ოკრიბა 

უდე ოკრიბა 

წაღვერი ოკრიბა 

ცემი ოკრიბა 

წალკა ოკრიბა 

ბაში ოკრიბა 

ქუთაისი ოკრიბა 

საჩხერე ოკრიბა 

ზუგდიდი ოკრიბა 

ტყიბული ოკრიბა 

ჭიათურა ოკრიბა 

ხაშური ოკრიბა 

ამბროლაური ოკრიბა 

ონი ოკრიბა 

ზემო ბოდბე ნავთლუღი 

გომბორი ნავთლუღი 

სიონი ნავთლუღი 

კაკაბეთი ნავთლუღი 

შიბლიანი ნავთლუღი 

უდაბნო ნავთლუღი 

პატარა ჩაილური ნავთლუღი 

სართიჭალა ნავთლუღი 

მანავი ნავთლუღი 

გამარჯვება ნავთლუღი 

ბადიაური ნავთლუღი 

უჯარმა ნავთლუღი 

თელავი ნავთლუღი 

თიანეთი ნავთლუღი 

მესტია ნავთლუღი 

ახალდაბა აფხაზეთი 

წინწყარო აფხაზეთი 

დიდი ირაგა აფხაზეთი 

ასურეთი აფხაზეთი 

ამლევი აფხაზეთი 

წერეთელი აფხაზეთი 

პატარა ირაგა აფხაზეთი 

თამარისი აფხაზეთი 

ნორიო აფხაზეთი 

საცხენეთი აფხაზეთი 

სამგერეთი აფხაზეთი 
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სადახლო აფხაზეთი 

შავსაყდარი აფხაზეთი 

დაღეთი აფხაზეთი 

არდისუბანი აფხაზეთი 

ბროწეულა აფხაზეთი 

ხაისი აფხაზეთი 

დმანისი აფხაზეთი 

მარტყოფი სამხრეთი 

პატარძეული სამხრეთი 

კოდა სამხრეთი 

ხაშმი სამხრეთი 

არაშენდა სამხრეთი 

დიდი დმანისი სამხრეთი 

სიონი სამხრეთი 

ფოლადაანთკარი სამხრეთი 

ტანძია სამხრეთი 

კაჭრეთი სამხრეთი 

3.2  დავალება  2. ავტობუსების სექტორის საოპერაციო კვლევა  

3.2.1  მგზავრთა გადაზიდვების და მომხმარებლის კვლევა  

შესაბამისი კვლევები (მიკრო ავტობუსებით მგზავრთა გადაზიდვის მოცულობის კვლევა, 

ავტობუსებით მგზავრთა გადაზიდვის მოცულობის კვლევა) ჩატარდა მაქსიმალური სიზუსტით 

ვიდეო მრიცხველების გამოყენებით.  

კვლევა ჩატარდა ტექნიკური დავალების (ToR) მოთხოვნების შესაბამისად პროექტის საწყის ეტაპზე. 

მეთოდოლოგია მკაფიოდ იყო განსაზღვრული  კონსორციუმის სატენდერო წინადადებაში. 

ტრანსპორტის სამსახური სათანადოდ იყო ინფორმირებული კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ.  

შეთავაზებული მეთოდოლოგია გაცილებით ზუსტი იყო ტექნიკური დავალების მოთხოვნებთან 

შედარებით. ჩვენ დავამონტაჟეთ ვიდეო მრიცხველები თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე 

გამოკვლეულ მარშრუტებზე და მივიღეთ ზუსტი ინფორმაცია მგზავრთა რაოდენობის შესახებ, 

თითოეული გაჩერების შესახებ, სადაც მიკროავტობუსი გაჩერდა, მგზავრთა ჩასხდომის და 

თითოეული გაჩერების გეოლოკაციის (გამოკითხვები არ იძლევა მიკროავტობუსის გაჩერების 

გეოლოკაციის დადგენის ან ავტობუსში ამავალი ან გამომავალი მგზავრთა ზუსტი რაოდენობის 

განსაზღვრის შესაძლებლობას) შესახებ.       

Systra-ს მიერ შემუშავებული კვლევის მეთოლოგიის შესაბამისად, ვიდეო მრიცხველების გამოყენებით 

შესაძლებელი გახდა გამოთვლების შესრულება ყველაზე ინტენსიური გადაადგილების მარშრუტების 

60%-ზე, სრული სამუშაო დღის განმავლობაში. და აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებელი ჩაითვალა 

გამოყენებული მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად რელევანტურად.    

ტრანსპორტის სამსახურს წარედგინა სრული კვლევის ანგარიში - მეთოდოლოგიის აღწერა და 

კვლევის შედეგები.   ჩვენ ჯერ კიდევ არ მიგვიღია რაიმე კომენტარი ან პრეტენზია ტრანსპორტის 

სამსახურიდან ჩატარებული კვლევის შესახებ.  

შეგროვდა და გაანალიზდა კვლევის მონაცემები, ჩატარდა საოპერაციო კვლევა. გამოიცა 1 ეტაპის 

ყველა დავალების მდგომარეობის შესახებ ანგარიში..  

დადგენილი უპირატესობების კვლევის სპეციფიკური ბუნების გამო, მერიის თანამშრომლებმა თავი 

შეიკავეს ამ ფორმატში კვლევის განხორციელებაზე, აქედან გამომდინარე ჯგუფმა ვერ შეძლო მისი 

შესრულება.   

რეკომენდაცია. კვლევის მეთოდოლოგია შეტანილია საბოლოო ანგარიშში დანართის სახით (იხილეთ 

საბოლოო ანგრაიში, დანართი 1). ჩვენი ვარაუდით ახლად შექმნილი   ტრანსპორტის სამმართველო 

(TA) ახორციელებს კვლევას პროექტის განვითარების გვიან ეტაპზე, როდესაც ავტობუსების პარკი 

მთლიანად ჩანაცვლდება და მინიმუმ თბილისის ავტობუსების ტრანზიტის (TBT) წყვილი ხაზები შევა 

ექსპლუატაციაში - 2021 წლის დასაწყისში.   

3.2.1.1   მიდგომა 

კვლევის ტექნიკურ დავალებაში მითითებულია, რომ ყველა სამარშრუტო ტაქსის ხაზი გამოკვლეულ 

იქნას დასაწყისი-დანიშნულების (O/D) ადგილის და აღრიცხვის თვალსაზრისით. ამ კვლევის 

გაფართოება დაეფუძნება ხაზების სიხშირეებს: თუ ხაზი  შემოწმდება ორ სატრანსპორტო 

საშუალებაზე (მომსახურებები), ხოლო მოცემულ პერიოდში გადაზიდვების საერთო რაოდენობა 

იქნება 20, მაშინ კვლევის გაფართოების ფაქტორი ამ პერიოდში განისაზღვრება შემდეგნაირად:  20 / 2 

=10. სხვაგვარად, გაფართოებული კვლევა მოითხოვს სიხშირის მაჩვენებლების ცოდნას მარშრუტის 

ფარგლებში.  

სამარშრუტო ტაქსების გადაზიდვების სიხშირის მაჩვენებლები, ასევე სამარშრუტო ტაქსების 

ოპერატორების პარკი, თავდაპირველად იყო გაურკვეველი.  TMC წარმოადგინა ოფიციალური 

მონაცემები სიხშირის და მოძრავი შემადგენლობის შესახებ თითოეულ ხაზზე, თუმცა TMC  

შეხვედრისას მიეთითა, რომ აღნიშნული პარკის მხოლოდ ნაწილი ოპერირებდა რეალურად და 

სიხშირე „მორგებული“ იყო მოთხოვნის მიხედვით.     

აქედან გამომდინარე კონსულტანტმა მიიღო გადაწყვეტილება ფოკუსირება მოეხდინა ქსელის 

მთავარი ხაზების კვლევებზე და ჩაეტარა კვლევები აღნიშნულ ხაზებზე მომუშავე ყველა 

სატრანსპორტო საშუალებაზე. შედეგები მიუთითებს, რომ არსებული სიხშირის მაჩვენებლები 
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ოფიციალურ მაჩვენებლებზე დაბალია და რომ მომუშავე შემადგენლობა მოცემულ დღეს TMC-ს მიერ 

ხსენებულ 1,700 სატრანსპორტო საშუალებაზე ნაკლებია.   

დანარჩენ ხაზებზე მოძრაობის მოცულობის შეფასება - რომლებიც არ იყო გამოკვლეული - დამატებით 

აღდგება შემდეგ საფუძველზე:   

•     მოდელირების შედეგები: მოდელის განაწილების შედეგები გამოკვლეულ ხაზებზე იქნება 

პირველი, კვლევებთან ჯვარედინი შემოწმების შედეგები. განაწილების კალიბრაციის შემდეგ, 

მოდელი წარმოადგენს ყველა სამარშრუტო ხაზების გადაზიდვის შეფასებას, მათ შორის 

გამოუკვლევი ხაზებისაც.    

•     მძღოლის ყოველდღიური ლიცენზიის ხარჯი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას 

მიახლოებით მნიშვნელობად, ხაზის ფარგლებში გადაადგილების მოცულობის აღსადგენად.     

3.2.1.2   OD კვლევები და აღრიცხვები  TTC ავტობუსებში 

M3 (TTC ავტობუსები) კატეგორიის ავტობუსის დასაწყისი-დანიშნულების (O/D) ადგილის კვლევები 

ჩატარდა აღნიშნულ ხაზებზე, სატრანსპორტო საშუალებებზე და იმავე დღეს, როდესაც  M3 

კატეგორიის ავტობუსების მოძრაობის აღრიცხვა. კონსულტანტმა გამოიკვლია 3573 მგზავრი.     

კონსულტანტმა ჩაატარა  აღრიცხვა 29 M3 კატეგორიის ავტობუსის ხაზზე TTC ქსელში, მათ შორის ADB 

PFS კვლევით დადგენილ ინტენსიურ ხაზებზე.      

აღნიშნული ხაზების ჩამონათვალი: 2, 9, 11 ,14 ,15 ,20 ,21 ,23 ,24 , 27, 33, 36, 39, 42, 50, 51, 61, 62, 70, 73, 

78, 79, 86, 88, 140, and 150.  

მოძრაობის აღრიცხვას განხორციელდა მექანიკურად (ხელით) სამ წრიულ რეისზე (ერთი 

დილის პიკის საათებში, ერთი საღამოს პიკის საათებში და ერთი არა-პიკის სათებში).  

აღრიცხვის შედეგები ხაზების მიხედვით შეჯამებულია ქვემოთ: 

 

 

მარშრუტი#/AB-BA 

(AA) 

მიმართულებები 

MP AB MP BA IP AB IP BA EP AB EP BA 

24 135 168 149 179 195 124 

54 105 22 87 74 76 88 

15 82 52 75 62 118 134 

25 74 98 71 107 49 90 

85 51 92 61 87 130 94 

11 137 99 42 92 85 151 

2 74 110 72 125 87 92 

23 257 185 294 389 333 314 

33 326 174 256 250 181 217 

55 99 87 73 92 82 97 

95 104 42 110 150 79 135 

88 100 115 114 194 196 173 

87 139 218 219 218 230 214 

37 99 92 88 126 188 140 

61 77 64 87 73 226 76 

20 327 193 214 206 185 147 

62 157 176 127 114 122 131 

50 157 97 125 141 163 134 

36 92 56 96 97 59 58 

27 63 72 72 56 49 49 

34 54 45 80 45 65 68 

70 95 82 99 109 94 113 

73 47 21 53 48 27 58 

150 106 115 159 163 192 127 

140 204 155 174 199 154 180 

14 98 136 123 189 176 75 

9 89 35 65 70 100 72 

21 165 175 262 168 279 128 

39 109 111 89 183 96 170 

51 140 155 232 329 172 69 

ცხრილი  10: TTC ავტობუსების  კვლევები  
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კონსულტანტმა განახორციელა აღრიცხვა 60 M2 კატეგორიის ავტობუსის ხაზებზე, რომელთა 

ჩამონათვალი მოცემულია ქვემოთ. აღნიშნული ხაზების მოიცავს M2 კატეგორიის ავტობუსის პარკის 

50%-ზე მეტს. ამ ხაზებზე მომუშავე ყველა   M2 კატეგორიის ავტობუსი გამოკვლეული იქნა ერთი დღის 

განმავლობაში.    

3.2.1.3    M2 (სამარშრუტო ავტ.) აღრიცხვა და  O/D კვლევები  

კვლევები ჩატარდა აღნიშნულ ხაზებზე, სატრანსპორტო საშუალებებზე და იმავე დღეს, როდესაც  M3 

კატეგორიის ავტობუსების მოძრაობის აღრიცხვა. კონსულტანტმა გამოიკვლია 4848 მგზავრი.     

გამოკვლეული M2 კატეგორიის ავტობუსის ხაზების ჩამონათვალი და ჩასხდომები დღის 

განმავლობაში:   

 

მარშრუტი 

# 

ჩასხდომები დღის 

განმავლობაში 

დღის 

განმავლობაში 

მომუშავე 

სატრ. საშ.-ის 

რაოდენობა 

2 4995 15 

4 3859 12 

6 7711 17 

7 2746 5 

10 2157 8 

11 5573 15 

17 3157 10 

21 3288 6 

23 3352 6 

27 2588 9 

30 1416 9 

31 9114 15 

32 4775 15 

35 4777 19 

39 5245 6 

40 6658 19 

41 4957 13 

43 5377 8 

44 3557 13 

48 7060 11 

49 5562 20 

50 4063 13 

51 9256 22 

53 1316 2 

61 293 14 

62 3620 11 

66 3167 9 

68 2641 16 

72 3995 16 

73 4084 12 

75 4227 12 

100 3402 19 

102 5949 11 

108 2314 11 

111 3046 10 

117 2285 12 

120 228 19 

126 8234 8 

128 6363 18 
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131 2782 12 

133 8330 12 

135 213 17 

137 2669 9 

140 2941 9 

145 5486 11 

147 3248 17 

149 2582 12 

150 3536 10 

161 4726 9 

169 345 6 

170 3105 21 

171 3845 6 

176 2694 12 

192 865.5 10 

198 7539 14 

200 1273 13 

202 3877 29 

217 3496 2 

222 3825 13 

225 2768 4 

ცხრილი  11: სამარშრ. ავტობუსების კვლევის შედეგები 

 

 

 

3.3  დავალება  2 ავტობუსების სექტორის საოპერაციო კვლევა 

3.3.1 მგზავრთა გადაზიდვების და მომხმარებელთა კვლევა 

3.3.2  პარკის მენეჯმენტის და ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკების მიმოხილვა 

 

ანგარიშის მიზანია თბილისში ავტობუსების პარკის მოწყობილობის და საპროექტო გადაწყვეტის 

წარდგენა. ავტობუსების პარკი უნდა აკმაყოფილებდეს დაახლოებით 800 – 1000 ავტობუსის 

ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების და პარკინგის მოთხოვნებს.     

ეს თითოეულ ლოკაციაზე მოითხოვს მინიმუმ სადისპეტჩერო შენობის, გაზგასამართი სადგურის, 

მცირე რემონტის დარბაზის, კაპიტალური რემონტის დარბაზის, ორი სამრეცხაო შენობის და 

ადმინისტრაციული შენობის აშენებას და ზონების დადგენას ავტობუსების პარკირებისთვის და 

თანამშრომელთა ავტომობილების პარკირებისთვის.    

თბილისის შესაბამის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, ჯერ კიდევ არ 

არის განსაზღვრული მომავალი ავტობუსების პარკის კონკრეტული ადგილმდებარეობა და ჯერ 

კიდევ არსებობს არსებული დეპოების გენერალური რეკონსტრუქციის შესაძლებლობა.   

ამჟამად ქალაქში უკვე ფუნქციონირებს 3 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პარკი, რომელიც 

გამოიყენება პარკირებისა და ტექნიკური მოსახურებისთვის, რომელიც როველდღიურად მუშაობს 

რეგულარულ ხაზებზე თბილისის ქუჩებში.  

თბილისის ისეთი პარკების მოწყობის წინადადებები, რომელიც გაუმკლავდება ავტობუსების 

მოცემულ სახეობებსა და რაოდენობას და ასევე ახალი პარკების სავარაუდო ლოკაციები თბილისში, 

იხილეთ დანართში  4.2 და დანართში 4.3.  

3.4 დავალება  3. მარშრუტის დაგეგმვის კვლევა და ავტობუსების პარკის 

განახლების პროგრამა 

3.4.1 ახალი ავტობუსების მარშრუტის ქსელი 

ავტობუსების ქსელის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, SYSTRA გამოდის ძლიერი იერარქიული 

ქსელის შექმნის წინადადებით, რომელიც დაყოფილია სამ დონედ. შედეგად დამთხვევები 

შემოიფარგლება მხოლოდ საჭიროებებით. 

 

o თბილისის ავტობუსების სატრანზიტო სისტემა, ასევე წოდებული TBT. ჩვენ გთავაზობთ 

მოცემულ აკრონიმს და არა BRT–ს, რომელიც არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული და მოიცავს 

ტექნიკური გადაწყვეტების ფართო სპექტრს (იხილეთ ჩანართი ქვემოთ).   

o ქალაქის ხაზები; 

o საუბნო ხაზები. 
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რეორგანიზაციის განხორციელებას ჩვენ ვიწყებთ სულ თავიდან ("ნულიდან")  ავტობუსების 

არსებული ქსელის "შეკეთების" ნაცვლად. ამგვარმა მუშაობამ მოგვცა უფრო მეტი თავისუფლება რათა 

განგვეხილა კვლევაზე დაფუძნებული მოსახლეობის რეალური საჭიროებები და მიგვეღო იდეალური 

სცენარი, რომელიც შეესაბამება მოთხოვნებს. 

 

რეორგანიზაციის განხორციელებისთვის, ჩვენ დავიწყეთ სულ თავიდან ("ნულიდან") ავტობუსების 

არსებული ქსელის "შეკეთების" ნაცვლად. ამგვარმა მუშაობამ მოგვცა უფრო მეტი თავისუფლება რათა 

განგვეხილა მოსახლეობის რეალური საჭიროებები ოჯახების კვლევების საფუძველზე და მიგვეღო 

იდეალური სცენარი, რომელიც შეესაბამება მოთხოვნებს. 

მოძრაობის/მგზავრთა რაოდენობის აღრიცხვის და ტრანსპორტირების მოთხოვნის მოდელის 

შედეგების საფუძველზე, წარმოვადგენთ მომავალ ქსელს, რომელიც შედგება 3 სხვადასხვა დონისგან:     

 TBT ხაზები (10 მარშრუტი) 

 ქალაქის ხაზები (43 მარშრუტი) 

 საუბნო ხაზები (178 მარშრუტი) 

 

3.4.1.1   მარშრუტები 

3.4.1.1.1  TBT ხაზები 

 

TBT ხელს შეუწყობს საგზაო საზოგადოებრივი სატრანზიტო ქსელის სტრუქტურის ფორმირებას. 

საბოლოო მიზანია მაქსიმალური ძალისხმევის გაწევა იმისთვის, რომ მოხდეს  TBT ხაზების შერეული 

მოძრაობიდან გამოყოფა რათა გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეფექტიანობა კერძო 

ავტომანქანებთან შედარებით და შერეული მოძრაობის საცობიდან შესაძლებელი იყოს თავისუფალი 

ავტობუსის იზოლირება.  ამ მიზნით, ჩვენ  შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს სპეციალური ზოლების 

შექმნასთან დაკავშირებით და ასევე შესაბამის ღონისძიებებს ავტობუსების სასარგებლოდ, როგორიც 

არის შუქნიშნის უპირატესობა, გზაჯვარედინებზე შეზღუდული წინააღმდეგობები, საკმარისად 

სწორი პროფილები და ფეხით მოსიარულეთათვის საზოგადოებრივ ტერიტორიაზე 

გაუმჯობესებული წვდომა (ტროტუარები,  ნულოვან ნიშნულზე საფეხმავლო გადასასვლელები, 

ველობილიკები....). ყველა აღნიშნული ახალი ფუნქცია ერთმნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქალაქის 

ჰარმონიულ განვითარებას, სადაც სივრცის დიდი ნაწილი განკუთვნილია ფეხით მოსიარულეთათვის 

და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, ხოლო ნაკლები სივრცე ეთმობა კერძო მანქანებს და 

პარკირებას. 

TBT ხაზებზე შემოთავაზებული იქნება გაუმჯობესებული შესაძლებლობის ავტობუსები (12, 18 ან 24 მ 

სიგრძის ავტობუსები მგზავრთა რაოდენობის პროგნოზიდან გამომდინარე), ხოლო დროის 

ინტერვალი (ორ სატრანსპორტო საშუალებას შორის დრო) ხელსაყრელი იქნება მთელი დღის 

განმავლობაში. მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ ამ სატრანსპორტო საშუალებით, 

როგორც მოსახერხებელი და მეტროს ხაზების მსგავსად ყოველთვის ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო 

საშუალებით. 

მეტროს ხაზებთან შედარებით, TBT ხაზები იფუნქციონირებს უფრო დაბალი სიჩქარით, თუმცა  

ვინაიდან მეტროს სადგურები ძალიან ღრმაა თბილისში, TBT სადგურების უპირატესობა მეტროს 

სადგურებთან შედარებით მდგომარეობს იმაში, რომ სადგურის ბაქანზე წვდომის დრო 

შემცირებულია. მოკლე და საშუალო მანძილებზე ეს უპირატესობა TBT ხაზებს ხდის კონკურენტულს. 

ასევე, TBT სადგურები მეტროს სადგურებთან შედარებით განლაგებულია უფრო ახლო მანძილის 

ინტერვალებით, და ამ სახით პერიოდულად მიზანშეწონილია TBT და მეტროს ქსელის გადაფარვა 

მომსახურების ზონის გაუმჯობესების მიზნით. სადგურებს შორის საშუალო მანძილი შესაძლოა იყოს 

300-500მ-ს შორის, ურბანული კონტექსტის შესაბამისად. 

 

 

მარშრუტების დეტალური აღწერილობა შეგიძლიათ იხილოთ დანართში 4.7.  

3.1.1.1.1. ქალაქის ხაზები 

ქალაქის ხაზები დაემატება TBT ქსელს, და მოემსახურება ყველა მნიშვნელოვან გრძელმანძილიან 

მარშრუტებს  ქალაქის ორ რაიონს შორის, რომელსაც არ ითვალისწინებს TBT ხაზი.  შეგვიძლია 

განვასხვავოთ სხვადასხვა სახეობის მარშრუტები. იქნება ქალაქის ხაზები, რომელიც დააკავშირებს 

ერთმანეთთან ახლოს მდებარე მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებს, ხოლო სხვა ხაზები დააკავშირებს 

მოშორებულ მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებს, და ასევე გამოყოფილი იქნება სხვა ისეთი ხაზებიც, 
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რომელიც დააკავშირებს თბილისის ცენტრალურ ნაწილსა და დაშორებულ სოფლებს.  მგზავრთა 

რაოდენობის პროგნოზის შესაბამისად, ქალაქის ხაზები აღჭურვილი იქნება სხვადასხვა 

სატრანსპორტო საშუალებით და ინტერვალები განისაზღვრება იმგვარად, რომ შესაბამისობაში იყოს 

მოთხოვნასთან.. 

მარშრუტების დეტალური აღწერილობა შეგიძლიათ იხილოთ დანართში 4.7 

3.1.1.1.2. საუბნო ხაზები 

ადგილობრივი ხაზები ითვალისწინებს "უკანასკნელი მილის" სატრანსპორტო პრობლემის 

გადაწყვეტას და ასრულებს დამხმარე ფუნქციას მთლიან საავტობუსო ქსელში. გამოიყოფა 

მიკროავტობუსები (TMC) and მინიავტობუსები (TTC) რომლებიც მოემსახურებიან ყველა რაიონს. 

აღნიშნული ხაზები იმუშავებენ მოკლე მანძილებზე და არ მოუხდებათ ქალაქის ცენტრის მთავარ 

მაგისტრალებზე გავლა.  გამოყენებული უნდა იქნას პატარა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, 

რადგან ქუჩების უმრავლესი ნაწილი ვიწროა და გეომეტრიული პარამეტრების გამო პრაქტიკულად 

უსარგებლოა დიდი ავტობუსებისთვის, თუმცა ამის გარდა პატარა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 

უზრუნველყოფს ხაზებზე საკმარის სიხშირეს, როდესაც მოთხოვნა ისეთი მაღალი არ არის როგორც 

TBT ქსელზე. 

მარშრუტების დეტალური აღწერილობა შეგიძლიათ იხილოთ დანართში 4.7 

3.4.1.2   დეტალური მარშრუტის კარტოგრაფია, არსებული, გადახედული და შეთავაზებული 

ახალი მარშრუტები. მარშრუტის კარტოგრაფია უნდა მოიცავდეს ავტობუსების 

გაჩერებების და ტერმინალური სადგურების შეტავზებულ სქემას, მიწის 

ხელმისაწვდომობის და მოძრაობის პირობების შესაფერისობის საფუძველზე. 

იხილეთ ქვემოთ ავტობუსის გაჩერებების და გადასხდომის სადგურების რუკა თითოეული ტიპის 

ხაზისთვის  (TBT, ქალაქის და საუბნო). 
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მათი უმეტესობა მდებარეობს ტრანსპორტირების ზონაში, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაშია.  . 

მიწის ხელმისაწვდომობა უნდა განისაზღვროს დეტალური პროექტირების პროცესში, რომელიც ჩვენი 

პროექტის მომდევნო ეტაპია მშენებლობამდე.   

ტერმინალური და შუალედური სადგურების ესკიზები იხილეთ დანართში 4.4. 
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3.5 დავალება  6: ტარიფების კვლევა და ხელმისაწვდომობა 

3.5.1 არსებული სატარიფო  სტრუქტურის მიმოხილვა 

3.5.1.1   ტარიფი  TTC ქსელში 

მგზავრი, რომელიც მგზავრობს TTC ქსელის მეშვეობით, იხდის პირველი ჩაჯდომის საფასურს, ხოლო 

TTC-ის ქსელში პირველი ჩაჯდომიდან 90 წუთის განმავლობაში განხორციელებული შემდგომი 

ჩასხდომები უფასოა. ამჟამად არ მოქმედებს თვიური ან წლიური ბილეთი TTC ქსელზე დასაშვებად. 

პირველი ჩაჯდომის საფასური შეიძლება იყოს სრული ტარიფი (0.50 ლარი) ან ფასდაკლებული 

ტარიფი. ფასდაკლებული ტარიფები გამოიყენება სხვადასხვა კატეგორიის პირებზე და შეადგენს 0-დან 

0.2-მდე ლარს, როგორც ეს შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

ტარიფის ტიპი 
პირველი ჩასხდომის 

ტარიფი (ლარი) 

სრული ტარიფი 0.5 

ფასდაკლებული, 

სტუდენტი 0.2 

ფასდაკლებული, 

სოციალური 0.1 

ფასდაკლებული, 

პენსიონერი 0.2 

ფასდაკლებული,  

ბარათი0 0 

ფასდაკლებული, 

მასწავლებელი 0.2 

ცხრილი  12: თავდაპირველი ჩასხდომის ტარიფი  TTC ქსელში 

სურათი 19: TTC -ს საავტობუსო ქსელში მომხმარებელთა რაოდენობრივი წილი თითოეული ტიპის ტარიფისთვის კვირის 

დღეს (წყარო : TTC მონაცემები 2017 წლის ნოემბრის 2 კვირისთვის)   

სრული ტარიფის მომხმარებლები, მიუხედავად იმისა, რომ TTC საავტობუსო ქსელში, საშუალო კვირის 

დღეს, მთლიანი მომხმარებლების 41%-ს წარმოადგენენ, მთლიანი გენერირებული შემოსავლების 75%-

ს შეადგენენ.  

სურათი 20: TTC -ს საავტობუსო ქსელში შემოსავლების წილი თითოეული ტიპის ტარიფისთვის კვირის დღეს (წყარო: TTC-ს 

მონაცემები 2017 წლის ნოემბრის 2 კვირისთვის 

Full Fare, 41%

Student, 15%

Social, 

8%

Retired, 12%

Card 0, 20%

Teacher, 3% TTC, 1%

Share of Number of Users per Type of Fare on TTC Bus Network 

on Week Days

Full Fare, 75%

1.5 hour free, 0%
Student, 11%

Social, 3%
Retired, 

9%

Card 0, 0%

Teacher, 2%
TTC, 0%

Share of Revenues per Type of Fare on TTC Bus Network
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პირველი ჩაჯდომის საშუალო ტარიფი შეადგენს 0.27 ლარს / ჩაჯდომაზე, ხოლო მთლიანი 

ჩასხდომების საშუალო ტარიფი, 90 უფასო წუთის ჩათვლით, არის 0.20 ლარი/ჩასხდომაზე.  

3.5.1.1.1  ტარიფები  TMC ქსელში 

სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობის შემთხვევაში, მომხმარებელი იხდის თავდაპირველ ტარიფს, 

რომელიც იცვლება ხაზის მიხედვით. მიკროავტობუსების ქსელში მეორე ჩაჯდომის შემთხვევაში, 

მოქმედებს ფასდაკლება სრული ტარიფის 82%-ის ოდენობით..  

თავდაპირველი ტარიფი შესაძლოა იყოს სრული ან ფასდაკლებული მგზავრთა სხვადასხვა 

კატეგორიისთვის. TMC-ის ვებ-გვერდის მიხედვით, თბილისის მცხოვრებლები, რომლებსაც აქვთ 70000 

ქულაზე ნაკლები, დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებად 

სოციოეკონიმკური დონის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში, 

სარგებლობენ 50%-იანი ფასდაკლებით. სრული ტარიფი იცვლება ხაზის მიხედვით.  

სამარშრუტო ტაქსების დიდი ნაწილის სრული ტარიფი შეადგენს 0.5-დან 0.80 -მდე ლარს, როგორც 

ასახულია ქვემოთ ნახაზზე.  

სურათი 21: სამარშრუტო ტაქსების ტარიფების განაწილება 

კონსულტანტის მიერ შეფასებული მგზავრობის საშუალო ტარიფი სამარშრუტო ტაქსში ყოველ 

ჩაჯდომაზე შეადგენს 0.4 -დან 0.7 -მდე ლარს /მგზავრზე (იხილეთ ცხრილი), ეს მაჩვენებელი საკმაოდ 

მაღალია TTC-ს ქსელთან დაკავშირებით შეფასებულ საშუალო მაჩვენებელზე, რომელიც ერთ 

მგზავრზე წარმოადგენს 0.2 ლარს.  

პუნქტი ერთ ღირებ ღირებ 

სრული ტარიფი ლარი 0.50 0.80 

ფასდაკლებული ტარიფი მეორე 

ჩასხდომის შემთხვევაში ლარი 0.41 0.65 

მეორე ჩასხდომის წილი დღის 

განმავლობაში % 50% 50% 

საშუალო ტარიფი სოციალური 

ფასდაკლების გარეშე ლარი 0.45 0.73 

ფასდაკლებული სოციალური ტარიფი ლარი 0.23 0.36 

სოციალური ფასდაკლების წილი % 10% 10% 

საშუალო ტარიფი ლარი 0.43 0.69 

ცხრილი  13: საშუალო ტარიფის შეფასება სამარშრუტო ტაქსებთან მიმართებაში (0.5-დან 0.8-მდე სრული ტარიფის 

შემთხვევაში 

3.5.1.2   სინთეზი  ტარიფის ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სრულ ქსელში 

TTC და TMC ქსელებს შორის ამჟამად არ არსებოსბ სატარიფო ინტეგრაცია. ქვემოთ ნახაზზე 

წარმოდგენილია ტარიფები, რომლებიც გამოიყენება ტიპიურ მარშრუტებზე თბილისის 

ფარგლებში, სრული ტარიფის მომხმარებლებისთვის. სატარიფო ინტეგრაციის არარსებობა TMC 

ქსელში და TTC და TMC ქსელს შორის ზრდის მომხმარებლის მიერ გადახდილ ტარიფს და ხელს 
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უშლის გაერთიანებას. 

სურათი 22: ტიპიური ტარიფები სატრანსპორტო ქსელში 

3.5.2  მიმდინარე შემოსავლების და საოპერაციო ხარჯების მიმოხილვა და პროგნოზი მომდევნო 

5-10 წლისათვის 

3.5.2.1  ხარჯი-შემოსავლის სტრუქტურა  TTC 

თბილისის ტრანსპორტის კომპანია -

მოგება-ზარალის ანგარიშგება 

მილიონ ლარში

2015 2016 2017

გაყიდვებიდან მიღებული

შემოსავლები

მგზავრებიდან მიღებული

შემოსავალი

სუბსიდიიდან მიღებული

შემოსავალი

გაყიდვებიდან მიღებული

მთლიანი შემოსავლები

რეალიზაციის 

თვითღირებულება

პირდაპირი ხელფასი

ელექტროენერგიის და

მასალების ხარჯებ

ცვეთა

სხვა პირდაპირი ხარჯები

მთლიანი სარეალიზაციო

ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული

ხარჯები

ხელფასები

სხვა  საერთო და

ადმინისტრაციული ხარჯები

ცვეთა

საერთო და ადმინისტრაციული

ხარჯები ჯამში

საოპერაციო მოგება/(ზარალი))

სხვა შემოსავალი

სხვა ხარჯები

წმინდა მოგება
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EBITDA

EBITDA გაუთვალისწინებელი

ხარჯების გარდა

3.5.2.2 ხარჯი-შემოსავლის სტრუქტურა  TMC 

გამოწვევები „თბილისის მიკროავტობუსისთის“ ძირითადად არის ბოლო წლებში ლარის კურსის 

გაუფასურებით განპირობებული, იმის გათალისწინებით, რომ კომპანიამ მოიზიდა მსხვილი სასესხო 

დაფინანსება უცხოურ ვალუტაში როდესაც ბაზარზე შემოვიდა. „თილისის მიკროავტობუსის“ 

სტაბილური ფინანსური შემოსავლები ნიველირდება მაღალი ცვეთისა და სესხის პროცენტის 

ხარჯებით. 

თბილისის მიკროავტობუსი - მოგება-

ზარალის ანგარიშგებ

მილიონ ლარში

გაყიდვებიდან მიღებული 

შემოსავლები 2015 2016 2017

სამარშრუტო საფასური

ტრანსპორტის საიჯარო 

გადასახადი

სარეკლამო და სხვა 

შემოსავალი

სულ გაყიდვები

OPEX

EBITDA

ცვეთა

პროცენტი

მოგების გადასახადები

სხვა უნაღდო ტრანზაქციები

წმინდა მოგება
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ხსენებული უცხოური ვალუტის ეფექტის შედეგებიდან გამომდინარე TMC-თვის ბოლო წლებში 

გამოწვევაა სატრანსპორტო პარკის კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთება/რემონტის ხარჯები. 

რთულია პარკის სათანადოდ და დროულად რეკონსტრუქცია ფინანსური მდგომარეობის გამო. ასევე 

პრობლემურია იჯარით გაცემულ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებთან ურთერთობა. რამდენადაც 

ელექტრონული გადახდების წილი არ აღემატება 35-40%-ს, კომპანია ვერ ახერხებს კონტროლს 

მგზავრთა გადაყვანის ინტენსივობისა საჭირო სიზუსტით.  .  

ჩვენი შეთავაზებული სქემა ასახავს იმ ცვლილებებს, რომელიც გამოწვეული იქნება „ნაღდი ფულის“ 

გადახდების ამოღებითა და სრულად ელექტრონულ გადახდებზე გადასვლით. ყურადღება 

გასამახვილებელია კომპანიასა და მძღოლებს შორის თანამშრომლობის ფორმატზე, რამდენადაც ამ 

უკანასკნელთა საოპერაციო სტიმული (მაქსიმალური მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფა) 

შესაძლოა პრობლემად იქცეს, მას შემდეგ რაც თანხის აკრეფის პროცესი მათი უშუალო ჩართულობის 

გარეშე განხორციელდება. 

არსებულ სატარიფო პოლიტიკას, რომელიც გამოიყენება თბილისის PT (საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი) ქსელზე, მთელი რიგი უპირატესობები აქვს მგზავრებისთვის. TTC ტარიფების 

ინტეგრაცია ადამიანებს აძლევს გადასვლის შესაძლებლობას TTC მომსახურებებს შორის ერთჯერადი 

გადახდით პირველი ჩაჯდომისას, 90 წუთის განმავლობაში. დამატებით, TTC იყენებს მნიშვნელოვან 

შეღავათიან ტარიფს მსხვილი კატეგორიის მგზავრებისთვის, და საშუალო სატარიფო განაკვეთი 

ჩასხდმოსას დაახლოებით შეადგენს 0.2 ლარს / ჩასხდომა TTC ქსელში. 

მეორე მხრივ, „მარშრუტკების“ ოპერაციის სუბსიდირება არ ხდება და აქედან გამომდინარე 

მიკროავტობუსები იყენებენ უფრო მაღალ ტარიფებს: მთლიანი ტარიფი შეადგენს დაახლოებით   0.6 

და 0.8 ლარს / ჩასხდომა ხაზების უმეტესობაზე, არ არსებობს შეღავათიანი ტარიფი და ტარიფის 

ინტეგრაცია არ არის არსებითი. არსებობს მნიშვნელოვანი შეზღუდვა TTC და TMC ქსელის 

ინტეგრაციაზე, TTC და TMC მომსახურებების კომბინაციის გამოყენებით ერთი მიმართულებით 

მგზავრობისას, ზოგადად განაპირობებს მგზავრობის ღირებულებას - 0.8 ლარი მომხმარებლების მიერ 

შეღავათიანი ტარიფის სარგებლობისთვის  TTC ქსელზე, და 1 ლარს სხვა მგზავრებისთვის.   

ყოველთვიური შემოსავლების განაწილება ოჯახზე, 2016 წლის ოჯახის კვლევების მიხედვით, 

მიუთიტებს, რომ ოჯახების დაახლოებით 50%-ის საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი 600 ლარს არ 

აღემატება. ასეთი ოჯახებისთვის, დაახლოებით ორი ადამიანი იყენებს საზოგადოებრივ 

სატრანსპორტო სისტემას ყოველდღიურად სამსახურში წასასვლელად, ფინანსური ტვირთი TTC + TMC 

სამსახურეობრივი მგზავრობისთვის შეადგენს 2*2*22*0.8 = 70 ლარს თვეში, რაც მათი ყოველთვიური 

შემოსავლების 12%-ზე მეტს შეადგენს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი სარგებლობენ შეღავათიანი 

ტარიფით TTC ქსელში. სხვა სიტყვებით, TTC და TMC მომსახურებების კომინაცია სამსახურეობრივი 

მგზავრობისას ფინანსურად შეუძლებელია თბილისის მოსახლეობის ნახევრისთვის.  

ცხრილი  14 : ოჯახის ყოველთვიური შემოსავლების განაწილება, თბილისის ოჯახების კვლევა,2016 

არსებული სატარიფო პოლიტიკის სხვა დაბრკოლება არის ის ფაქტი, რომ როგორც TTC ასევე TMC 

ქსელზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ ერთი მიმართულებით ბილეთები. აღნიშნული სატარიფო 

პოლიტიკა, რომლის ღირსება არის სიმარტივე, არ უწყობს ხელს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

რეგულარულ გამოყენებას, რადგან საშუალო სამგზავრო ღირებულება არ არის დამოკიდებული 

განხორციელებული მგზავრობის რაოდენობაზე საზოგადოებრივ სატრანსპორტო ქსელში წლის 

განმავლობაში. 

3.5.3  ტარიფები მომავალ ქსელზე: მიდგომის აღწერილობა 

მიდგომა, რომელსაც ვთავაზობთ სატარიფოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ახალ ქსელზე, 

ითვალისწინებს არსებული სატარიფო პოლიტიკის მთავარი დაბრკოლების შერბილებას. 

შეთავაზებულია ორი ტიპის ზომები:   

 სრული სატარიფო ინტეგრაცია მარშრუტკებსა და TTC მომსახურებებს შორის. მთლიანი 

ღირებულების კონტრაქტის მიდგომა, რომელიც ჩვენი რეკომენდაციაა მომავალ სატრანსპორტო 
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სამმართველოს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორს შორის შესაძლებელი გახდება, 

რადგან საჭირო არ იქნება გართულებული საკომპენსაციო გამოთვლები ოპერატორებს შორის, ეს 

უკანასკნელი გადაიხდება მათი კომერციული ტრანს-კმ წარმოების საფუძველზე, და არა 

ბილეთების გაყიდვებიდან. სატარიფო ინტეგრაცია ასევე იძლევა შეღავათიანი ტარიფების 

გავრცელების შესაძლებლობას TMC ქსელში. აღნიშნული ორი ეფექტის კომბინაცია (სატარიფო 

ინტეგრაცია + შეღავათიანი ტარიფის გავრცელება TMC ქსელში) წარმოადგენს მთავარ 

გაუმჯობესებას ყველა მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე ყველაზე შეჭირვებული ფენისთვის. 

 მეორე მხრივ, ჩვენ გთავაზობთ ყოველთვიური და წლიური აბონენტების/სამგზავრო ბილეთის 

შემოღებას მოქმედი ერთჯერადი/ერთი მიმართულებით ბილეთის გარდა. ამ მიდგომის 

მიზნებია პირველი: საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეგულარული გამოყენების ხელშეწყობა, 

შესაბამისად მგზავრების (რომლებიც ყიდულობენ ბილეთს) მგზავრობის ღირებულების 

საშუალო მაჩვენებელი უნდა შემცირდეს და მეორე ერთჯერადი/ერთი მიმართულებით 

ბილეთის საფასურის ზრდა, არარეგულარული მომხმარებლებისგან (ტურისტები, ადამიანები, 

რომელბიც ჩვეულებრივ სარგებლობენ კერძო ავტომობილებით, მაგრამ ზოგჯერ სარგებლობენ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით) ღირებულების მისაღებად, რომელთა გადახდის უნარი 

სავარაუდოდ უფრო მაღალია. ეს მიდგომა ფართოდ გამოიყენება მთელ მსოფლიოში. ქვემოთ 

ცხრილში ასახულია საბილეთო და სააბონენტო ტარიფები, რომელიც მოქმედებს საფრანგეთის 

ქალაქებში, რომელთა მოსახლეობა დაახლოებით 1 მილიონი მაცხოვრებლისგან შედგება.   

ცხრილი  15 : სატარიფო სისტემის შედარება საფრანგეთში 

ჩვეულებრივი კოეფიციენტი ერთჯერად/ერთი მიმართულებით ბილეთის ფასსა და ყოველთვიურ 

აბონემენტს შორის შეადგენს დაახლოებით 35, ხოლო კოეფიციენტი ერთჯერად/ ერთი 

მიმართულებით ბილეთის ფასსა და წლიურ სამგზავრო ბილეთს/აბონემენტს შორის შეადგენს  

დაახლოებით 350-ს.  
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3.5.4  შეთავაზებული მომავალი ტარიფები 

3.5.4.1  სატარიფო დონე  

ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის ტარიფების შემოღებას:  ბილეთი ერთი მიმართულებით, 

ყოველკვირეული სამგზავრო ბილეთი, ყოველთვიური სამგზავრო ბილეთი, ყოველწლიური 

სამგზავრო ბილეთი. სხვადასხვა სატარიფო დონის შემოღების მიზნებია თითოეული მგზავრისთვის 

საუკეთესო გადაწყვეტის შეთავაზება მათი მოთხოვნების შესაბამისად.  

ტარიფის დონე ასევე უნდა დაიყოს, დღესდღეობით არსებულ TTC ქსელზე, ორ კატეგორიად: სრული 

ტარიფი და ფასდაკლებული ტარიფები.  

ცხრილი  16 : შეთავაზებული სატარიფო დონე 

3.5.5  შეთავაზებული სატარიფო დონეების ხელმისაწვდომობა

3.5.5.1   ხელმისაწვდომობა შემოსავლის კატეგორიის მიხედვით 

შეთავაზებული ტარიფების ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად, ჩვენ დავადგინეთ 

ხელმისაწვდომობის ინდექსი, რომელიც  განსაზღვრულია, როგორც თანაფარდობის კოეფიციენტი 60 

რეისის (თვეში) ხარჯსა და ყოველთვიურ შემოსავლებს შორის ერთ სულ მოსახლეზე. თვეში 60 რეისი 

შეესაბამება იმ პირის შემთხვევას, რომელიც გამოიყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დღეში 

ორჯერ, თვის თითოეულ დღეს. ეს ინდექსი შექმნილია ერთი მიმართულებით / ერთჯერადი 

ბილეთის ტარიფის და ყოველთვიური აბონემენტის გამოყენებისთვის, სრული და ფასდაკლებული 

ტარიფისთვის, და სხვადასხვა კატეგორიის საოჯახო შემოსავლებისთვის.   

მიღებული შედეგი ეხება ფასდაკლებულ ტარიფს და წარმოდგენილია ქვემოთ სურათზე, თითოეულ 

შემოსავლის კატეგორიასთან დაკავშირებით. 

სურათი 25: ფასდაკლებული ტარიფის ხელმისაწვდომობის ინდექსი 

შემოსავლის ყველა კატეგორია შესაძლებლობას აძლევს მათ ყოველთვიური მგაზვრობის საშუალებას 

ქსელში, შესაბამისად ხელმისაწვდომობის ინდექსი არასოდეს აღემატება 10%-ს (სხვაგვარად, 

ყოველთვიური სააბონენტო,  თბილისის მოსახლეობის ყველაზე შეჭირვებული ფენის 20%-თვის, ე.ი. 

მათთვის, რომელთა ოჯახის შემოსავალი 300 ლარამდეა თვეში, არასოდეს აღემატება სულ მოსახლეზე 

შემოსავლების 10%-ს).   .   

სრული ტარიფის შემთხვევაში, ხელმისაწვდომობის ინდექსი თითოეული შემოსავლის 

კატეგორიისთვის ასახულია ქვემოთ. 
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სურათი 26: სრული ტარიფის ხელმისაწვდომობის ინდექსი 

ქვემოთ გრაფაში მითითებულია ადამიანები, რომელთა ყოველთვიური ოჯახის შემოსავალი შეადგენს 

დაახლოებით 600 ლარს თვეში  (რაც წარმოადგენს თბილისის მოსახლეობის 52%-ს), რომელთა 

ხელმისაწვდომობის ინდექსი 15%-მდეა (14%), რაც არის იმის განსაზღვრის ჩვეულებრივი 

კრიტერიუმი არის თუ არა ტარიფი ხელმისაწვდომი მოსახლეობის მოცემული კატეგორიისთვის..  

3.5.5.2   ხელმისაწვდომობა საარსებო მინიმუმის მქონე ადამიანებისთვის 

2017 წელს, საქსტატმა განსაზღვრა საარსებო მინიმუმი - 155.7 ლარით თვეში. ფასდაკლება არის 

ხელმისაწვდომი ტარიფი აღნიშნული შემოსავლის მქონე პირისთვის: შეადგენს 6.4 %-ს 

ყოველთვიური აბონენტისთვის და 12%-ს ერთი მიმართულების ბილეთისთვის.  

3.5.5.3   ხელმისაწვდომობის შედარება თბილისსა და სხვა ქალაქებს შორის 

ქვემოთ გრაფაში მითითებულია ხელმისაწვდომობის ინდექსი მოსახლეობის ყველაზე შეჭირვებული 

ფენისთვის, რომელიც 20%-ს შეადგენს თბილისში (ყოველთვიური აბონენტის და 60 ერთჯერადი 

ბილეთის შემთხვევაში) და სხვა ქალაქებში. თბილისი სრულად შეესაბამება აღნიშნული ახალი 

შეთავაზებული ტარიფების კრიტერიუმებს.   

. 

სურათი 27: მოსახლეობის ყველაზე შეჭირვებული ფენის 20% ხელმისაწვდომობის ინდექსი 

3.5.5.5   ბილეთების შემოწმების შეფასება, სამართალაღსრულების პოლიტიკა  

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ არსებული ავტობუსების პარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი არის 

ტექნიკურად აღჭურვილი (მგზავრთა მრიცხველები არის მხოლოდ 20 ავტობუსზე 12-მეტრიანი MAN 

143 ერთეულიდან და 2019 წელს შესყიდული 30 ავტობუსზე, ISUSU-30 ავტობუსით) ყოველდღიურად 

გადაზიდული მგზავრთა ფაქტობრივი რაოდენობის აღრიცხვისთვის. პარკში არსებული ყველა 

სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს მგზავრთა აღრიცხვის სისტემით და მონაცემთა 

შეგროვება / დამუშავება / ანალიტიკა განხორციელდეს ერთ სივრცეში და არა სხავდასხვა 

მწარმოებლების მიერ შექმნილ პლატფორმაზე და შემდეგ მოხდეს გაერთიანება და დამუშავება. 
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3.5.5.6   შესაძლო დამატებითი შემოსავლის წყაროების მიმოხილვა 

საოპერაციო შემოსავლის გარდა, სატრანსპორტო სისტემა შეინარჩუნებს შემოსავლის ნაკადებს 

არასაოპერაციო შემოსავლებიდან. ჩვენ გავაანალიზეთ სხვა შემოსავლის ნაკადები, რომლებიც 

გენერირებულია აღნიშნული სისტემით და მოიცავს ჩვენს შემოსავლების პროგნოზებში მითითებულ 

ნაკადებს. სხვა შემოსავლების ნაკადების დაყოფა წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში.   

უმსხვილესი არასაოპერაციო შემოსავლის ნაკადები: 

• საიჯარო შემოსავალი: შემოსავლები საიჯარო ქონებიდან, ასევე სხვა არსებული საკაბელო და

სხვა აქტივებიდან.

• სარეკლამო შემოსავალი: შემოსავალი რეკლამიდან სატრანსპორტო სისტემის საკუთრების

ფარგლებში.

 ფინანსური შემოსავალი: ბანკის ბალანსზე დარიცხული პროცენტი და ბრუნვა.
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დარიცხული 
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ფინანსური 
შემოსავალი 

სულ  9.2 9.4 9.7 10.0 10.4 10.6 10.9 11.3 11.6 11.9 12.3 12.6 12.9 13.3 

3.5.6   გენდერული საკითხები  - ქალები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში 

ხელმისაწვდომი, საიმედო და სტაბილური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ადამიანებს იმ 

აუცილებელ შესაძლებლობებზე აძლევს წვდომის საშუალებას, როგორიცაა ანაზღაურებადი სამუშაო, 

განათლება, „შოპინგი“ და სოციალიზაცია. მეორე მხრივ, ტრანსპორტის, მათ შორის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ნაკლებობა, არსებითად არის დაკავშირებული არახელსაყრელ სოციალურ 

მდგომარეობასთან, აკრძალვებთან და გენდერულ უთანასწორობასთან. 

ვინაიდან დიდი ალბათობით მამაკაცებზე მეტი ქალი ცხოვრობს დაბალ შემოსავალზე, მუშაობენ 

ნახევარ განაკვეთზე, ცხოვრობენ სიღარიბეში და ასრულებენ აუნაზღაურებელ სამუშაოს სახლში და 

საზოგადოებაში, დაბალი ხარისხის, არასტაბილური და ძვირადღირებული საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი უფრო დიდ გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე, ვიდრე მამაკაცების ცხოვრებაზე. ამიტომ 

აუცილებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოლიტიკა და ხარჯი განხილული უნდა იქნას 

გენდერული პერსპექტივიდან ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე.   

დაბალი შემოსავლის მქონე ან სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანებისთვის ან მათთვის, ვინც ასრულებს 

არაანაზღაურებად სამუშაოს, როგორიცაა მაგალითად კმაყოფაზე მყოფი ნათესავების მოვლა, 

შესაძლოა იაფმა და საიმედო საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა არსებითად გაზარდოს წვდომა 

ანაზღაურებად სამუშაოზე, განათლებაზე, „შოპინგის“ სოციალიზაციისა და სხვა საჭირო 

მომსახურებებზე. 

ეს ინსტრუქტაჟი კონკრეტულად ფოკუსირებულია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ძირითადად 

ავტობუსებსა და მატარებლებზე. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ხარჯი თანაბარი არ არის ; 

ზოგიერთი ფორმა უფრო მეტ ინვესტიციას იზიდავს, ვიდრე სხვა ფორმები. 

3.5.6.1   ტრანსპორტი და მისი გავლენა ქალებზე   

ზოგადად ქალები და მამაკაცები სხვადასხვაგვარად სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. 

მაგ. 2018 წელს ინგლისში მამაკაცებმა ოდნავ მეტად იმგზავრეს მატარებლით, ვიდრე ქალებმა, თუმცა 

ქალებმა სამჯერ მეტად ისარგებლეს ავტობუსით მამაკაცებთან შედარებით.  წლის განმავლობაში 

მამაკაცებმა საშუალოდ 13 იმგზავრეს ავტობუსით ლონდონში.  

თბილისში ტრანსპორტის გამოყენება გენდერული ჯგუფების მიხედვით შემდეგია: 
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თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწოდებულია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო 

სექტორის მიერ. ქალები უფრო მეტად სარგებლობენ მიკროავტობუსის მომსახურებებით და 

ავტობუსებით, ვიდრე მეტროს მომსახურებით.  ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო მეტად 

ანაზღაურებად ნახევარ განაკვეთზე მუშაობენ თავიანთი ცხოვრების მნიშვნელოვანი პერიოდის 

განმავლობაში. აქედან გამომდინარე ბევრი ქალისთვის მთავარი საკითხი არის სამგზავრო ბილეთის 

საფასურის გადახდის პრობლემა: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შესაძლოა იყოს მეტისმეტად ძვირი 

და მოუქნელი ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც მუშაობს არა „ჩვეულებრივ“ სრულ სამუშაო 

საათებში. სტიმული იქნება სისტემის დანერგვა, რომელიც არსებითად შეამცირებს მგზავრობის ხარჯს 

ნახევარგანაკვეთზე მომუშავე ქალებისთვის.      

ასევე ქალებს დიდი ალბათობით აკისრიათ სხვა მოვლის პასუხისმგებლობები, რაც მათგან მოითხოვს 

რამდენიმე მოკლე მგზავრობის შესრულებას დღის განმავლობაში (მაგალითად ბავშვების მიყვანა 

სკოლაში, ვიზიტი მოხუც მშობლებთან და სურსათის საყიდლად წასვლა). ეს დამატებით სირთულეს 

ქმნის, რადგან სატრანსპორტო გადაზიდვებსი დიდი ანწილი ეფუძნება „ჰაბ მოდელს“, რომელიც 

გამიზნულია ადამიანებზე, რომლებსაც სურთ მგზავრობა ქალაქების ცენტრში სამუშაოდ დილით და 

საღამოს დაბრუნება საცხოვრებელ ტერიტორიაზე.  ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვერ 

აკმაყოფილებს ქალთა მოთხოვნებს, შრომსი ანაზრაურებაში გენდერული უთანასწორობის ერთ-ერთი 

მიზეზია. ქალთა 30 პროცენტს არ აქვს წვდომა ავტომობილზე სამუშაო დღის განმავლობაში, რადგან 

მათ არ აქვთ ამის შესაძლებლობა ან ოჯახის ავტომობილით სარგეებლობს მათი პარტნიორი 

სამუშაოზე წასასვლელად. საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემები ჩვეულებრივ პროექტდება 

„ჰაბ მოდელით“, რომელიც ორიენტირებულია ქალაქის აგლომერაციის ცენტრალურ ნაწილებზე. ეს 

ნიშნავს, რომ სამსახურში გამგზავრება, სკოლის ან საბავშვო ბაღის გავლით, შესაძლოა მოიცავდეს 

რამდენიმე ცვლილებას და უფრო მეტ დახარჯულ დროს სამსახურში და სამსახურიდან მგზავრობაზე.  

აღნიშნულის გაერთიანება იმ ფაქტთან, რომ მაღალანაზღაურებადი სამუშაოები არათანაბარდ არის 

განაწილებული და მოულოდნელი არ არის, რომ ბევრი ქალი, რომელიც ეძებს სამუშაოს, ირჩევს 

ადგილობრივ, დაბალანაზღაურებად სამსახურს. დამპროექტებლებმა, სატრანსპორტო ორგანოებმა და 

დეველოპერებმა უნდა გაითვალისწინონ ქალთა და მამაკაცთა სხვადასხვა საჭიროებები 

საცხოვრებელი და სამუშაო სივრცის განაწილებისას და უზრუნველყონ, რომ საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი გახნის კავშირებს მათ შორის.    

ქალთა უსაფრთხოება და დაცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კიდევ ერთი სხვა გამოწვევაა. 

არსებობს ქალთა სექსუალური ძალადობის საკმაოდ ხშირი შემთხვევები საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში, რომლის უგულვებელყოფა და იგნორი შეუძლებელია. 2014 წელს  ADB-ს მიერ 

ჩატარებული კვლევების შესაბამისად, ქალთა 55 პროცენტმა განაცხადა სექსუალური ძალადობის 

მცდელობების შესახებ ავტობუსებში, მეტროში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სხვა სახეობებში.  

აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წვდომის და 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ქალებისთვის, მათ შორის ინფრასტრუქტურული 

გაუმჯობესებები და უსაფრთხოების ზომები.   

ავტობუსების გაჩერებების და კვანძების/ჰაბების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს 

ქალთა საჭიროებები.    

• საფეხურები უნდა იყოს საკმაოდ კომფორტული ქალებისთვის, განსაკუთრებით ფეხმძიმე

ქალებისთვის და ქალებისთვის, რომლებცი მგზავრობენ ბავშვებთან ერთდ.

• სკამები ავტობუსების გაჩერებებზე და სადგურებზე კომფორტული უნდა იყოს ფეხმძიმე

ქალებისთვის, ასევე ასაკოვანი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის.

• განათება უნდა იყოს საკმარისად ეფექტური ღამის საათებში, ავტობუსების გაჩერებებზე და

სადგურებზე უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით.

• არსებითი მნიშვნელობა აქვს ავტობუსების გაჩერებებზე და სადგურებზე ვიდეოთვალთვალა

ქალთა უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად.

• თუმცა პავილიონები უნდა იყოს კომფორტული და განთავსებული იმგვარად, რომ დაცული

იყოს მკაცრი ატმოსფერული ზემოქმედებებისგან.



ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა 

Page 83/102

თუმცა, ტრანსპორტს, როგორც ქალთა დასაქმების ბარიერს, ნაკლები ყურადღება ეთმობა სხვა 

ბარიერებთან შედარებით, როგორიცაა ბავშვის მოვლა. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა 

წარმომავლობასა და სქესს შორის ურთიერთკავშირის განხილვის კუთხით.      

ვინაიდან დიდი ალბათობით მამაკაცებზე მეტი ქალი ცხოვრობს დაბალ შემოსავალზე, მუშაობენ 

ნახევარ განაკვეთზე, ცხოვრობენ სიღარიბეში და ასრულებენ აუნაზღაურებელ სამუშაოს სახლში და 

საზოგადოებაში, დაბალი ხარისხის, არასტაბილური და ძვირადღირებული საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი უფრო დიდ გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე, ვიდრე მამაკაცების ცხოვრებაზე. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა ქმნის ბარიერებს ქალებისთვის დასაქმების 

შესაძლებლობებზე, განათლებაზე, ჯანდაცვისა და სხვა აუცილებელ მომსახურებებზე წვდომის 

თვალსაზრისით და ზღუდავს ქალის უნარსა და შესაძლებლობებს სოციალიზაციაში და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობაში.  

2014 წელს ADB-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შესაბამისად, მთავარი მონაცემები მოცემულია ქვემოთ:  

სექსუალური ძალადობა არის არსებული პრობლემა ქალებისთვის და გოგონებისთვის 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თუმცა ამას ნაკლები ყურადღება ექცევა ფართო საზოგადოების, ასევე 

პასუხისმგებელი ორგანოებისგან, ამ პრობლემის აღმოფხვრის თვალსაზრისით.   

• მეტროს სადგურებში არ არის საკმარისი დაცვა სექსუალური ძალადობის პრევენციისთვის,

კერძოდ მატარებლის ვაგონებში და დატვირთულ მეტროს სადგურებში არის პრობლემური 

საკითხი.     

• საზოგადოებაში მეტად დაბალია ინფორმირებულობის დონე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში

სექსუალური ძალადობის შესახებ. 

• არარსებობს შესაბამისი საკანონმდებლო ინსტრუმენტი, რომლის თანახმად სექსუალური

ძალადობა დასჯადი იქნება. რესპონდენტები უმეტესობა არ მიმართავს პოლიციას 

დახმარებისთვის სექსუალუი ძალადობის შემთხვევებში.   

3.5.7  უმცირესობის ჯგუფები – ასაკოვანი ადამიანები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები   

“შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანები” (PLM) შეგნებულად ფართო ტერმინია,   ვიდრე 

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები“, რადგან მოიცავს პირებს, რომლებსაც აქვთ 

ტრანსპორტირების სირთულეები, თუმცა არ თვლიან თავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონედ. 

მაგალითად, მათში შედის სუსტი ხანშიშესული ადამიანები, ფეხმძიმე ქალები, მშობლები პატარა 

ბავშვებთან ერთად, მგზავრები ბარგით, ვიზიტორები ან ტურისტები და დროებითი ტრამვის მქონე, 

მაგალითად ფეხმოტეხილი პირები.      

ტრანსპორტის პროექტების შედგენისა და მოწოდებისას, იდეალური იქნება „უნივერსალური 

პროექტის“ კონცეფციის გამოყენება, რომელიც მოიცავს ყველა ტიპის მგზავრის საჭიროებებს.  ეს არის 

იმ გარემოს შექმნის კონცეფცია, რომელიც მაქსიმალურად პასუხობს მოსახლეობის ფართო ფენას, მათ 

შორის შეზღუდული გადაადგილების მქონე პირთა მოთხოვნებს.  აქედან გამომდინარე ტრანსპორტის 

პროექტების მიზანია ისეთი სატრანსპორტო სისტემის დაპროექტება და ამოქმედება, რომლის 

გამოყენება ყველასათვის მარტივი იქნება („საყოველთაო წვდომა“).  ზომები უმეტესობა, რომელიც 

ეხმარება შეზღუდული გადაადგილების მქონე პირებს, ასევე დაეხმარება ნებისმიერ პირს. 

მაგალითად, ყველა სარგებლობს საფეხმავლო გზებით და ქუჩებით, საგზაო ორმოების გარეშე, 

ადვილად წასაკითხი სამარშრუტო ნიშნებით ავტობუსებზე.   

მგზავრობის დაგეგმვამდე ინფორმაციას არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ “შეზღუდული 

გადაადგილების მქონე ადამიანებს” (PLM) ჰქონდეთ შესაძლებლობა შეამოწმონ არსებული ობიექტების 

ხელმისაწვდომობა და დაგეგმონ მათი მარშრუტი იმგვარად, რომ ინფორმირებულნი იყვნენ 

ნებისმიერი პრაქტიკული დაბრკოლების შესახებ, რომელიც შესაძლოა შეხვდეთ მგზავრობის დროს. 

აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის დაბეჭდილი 

ბროშურების, ვებ-გვერდების და ტელეფონის მეშვეობით.   

დაბეჭდილი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს მკაფიო შრიფტით, მსხვილი შრიფტით, 

სიმბოლოებით და მარტივი სქემით კონტრასტული ფერებით. ეს განსაკუთრებით ხელსაყრელია 

მხედველობის და კოგნიტური ფუნქციების დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის.     

მოგზაურობის დაგეგმვამდე ინფორმაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს წიგნიერების და ტექნოლოგიის დონე. ზოგ განვითარებად ქვეყნებში 

ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს წვდომა ინტერნეტით დაგეგმილ მოგზაურობაზე წვდომა. ონლაინ 

ინფორმაციაზე გამოყენებული უნდა იქნას უნივერსალური პროექტის პრინციპები მისი 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით.  ეს მოიცავს ფერთა კონტრასტების გათვალისწინებას, 

ვებ-გვერდის მსხვილ შრიფტში წარმოდგენის შესაძლებლობას, ვებ-გვერდის წვდომის საერთაშორისო 

სტადნარტების დაცვას, როგორიცაა W3C Web Accessibility Initiative. 

მოგზაურობის დაგეგმვამდე ინფორმაცია შესაძლოა მოიცავდეს დანიშნულების ადგილის, 

წარმოშობის ადგილის და ვადების ძირითად დეტალებს და დეტალურ ინფორმაციას, როგორიცაა 

კონკრეტული საფრთხეები, წვდომის პრობლემები და მახასიათებლები.  მაგალითად, შეიძლება 

წარმოდგენილი იქნას ლიფტების, ესკალატორების, კიბეების და საფეხურების არსებობის დეტალები; 

პერსონალური დახმარების ხელმისაწვდომობა; ინვალიდის სავარძლისთვის წვდომა საზოგადოებრივ 

სატრანსპორტო საშუალებებში და სატარიფო შეღავათების არსებობა.     

ტრანსპორტის პერსონალი, რომელიც პასუხისმგებელია დაჯავშნაზე ან მონაწილეობს მომხმარებლის 

მომსახურებებში, ვალდებულია გაიაროს ტრენინგი იმისათვის, რომ ჰქონდეს ცოდნა ობიექტების და 

მომსახურებების შესახებ, რომელიც არსებობს “შეზღუდული გადაადგილების მქონე 

ადამიანებისთვის” (PLM).   

ინფორმაცია გაჩერებებზე და სადგურებზე შეიძლება იყოს სამი ტიპის - ვიზუალური, ხმოვანი და 

ტაქტილური. ის გამოიყენება ადამიანების ინფორმირებისთვის სატრანსპორტო საშუალებების 

მარშრუტების შესახებ, რომელიც სარგებლობს აღნიშნულ გაჩერებით ან სადგურით, ასევე 

ტრანსპორტის განრიგის შესახებ, კერძოდ სად იმყოფება აღნიშნული ტრანსპორტი, ტრანსპორტის 

მოსვლის და ნებისმიერი ცვლილების შესახებ „ჩვეულებრივ“ მომსახურებაში. ასევე შეიძლება 

გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ აცნობოს  “შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანებს” 

(PLM), რომელიც სატრანსპორტო საშუალება არის ხელმისაწვდომი, ან როგორ არის შესაძლებელი 

გაჩერებებზე და სადგურებზე წვდომა.   

სტატისტიკური ვიზუალური ინფორმაცია (მაგ. ნიშნები, სქემატური დიაგრამები ან რუკები, 

ავტობუსის გაჩერებების ნიშნები) უნდა მოიცავდეს ზედა და ქვედა რეგისტრის ასოებს, რომელიც 
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საკმაოდ მსხვილი იქნება მხედველობის დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის წასაკითხად. 

გარჩევადობის გასაუმჯობესებლად ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას „sans-serif“ შრიფტი და 

მკაფიო ფერთა კონტრასტი.  თუ ადგილობრიბად მისაღებია, ტექსტის გასწვრივ შესაძლებელია 

სურათების გამოყენება.  ფერთა კოდირება მარშრუტებზე და გაჩერებებზე ასევე დაეხმარება 

მხედველობის ფუნქციის დარღვევების მქონე ან წერა-კითხვის უცოდინარ ადამიანებს.ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაფერის ფორმატში ადვილად გაგებისთვის - მაგალითად სქემატური 

რუკის სახით, სადაც ასახულია მარშრუტი, ქსელი, ადგილობრივი ორიენტირებით. ხელმისაწვდომი 

მომსახურებების მისათითებლად შეიძლება გამოყენებული იქნას ფართოდ აღიარებული 

სიმბოლოები, როგორიცაა წვდომის საერთაშორისო სიმბოლო.     

რეალური დროის საინფორმაციო ტაბლოები (მაგ. მომდევნო გამგზავრების ტაბლოები ან ინფორმაცია 

სერვისის ცვლილებების შესახებ) შეიძლება გამოყენებული იქნას ტრანსპორტის გაჩერებებზე და 

სადგურებზე. მათზე წარმოდგენილია უახლესი ინფორმაცია სატრანსპორტო მომსახურებების 

მდგომარეობის და ასეთი მომსახურებების ტერიტორიების შესახებ. ტექსტი ასეთ ტაბლოებზე 

საკმარისად მსხვილი უნდა იყოს იმისათვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ გარკვევით წაკითხვა. 

მორბენალი ტექსტის შემთხვევაში, ტექსტი მეტისმეტად სწრაფად არ უნდა მოძრაობდეს, იმისათვის, 

რომ ადამიანებმა შეძლონ წაკითხვა.    

რეალური დროის და წინასწარ ჩაწერილი ხმოვანი ინფორმაცია (მაგ. სადგურზე და გაჩერებებზე 

განცხადებები, სალაროს მომსახურება და სატელეფონო საინფორმაციო მოწყობილობები სადგურის 

ფარგლებში) განსაკუთრებით ხელსაყრელია მხედველობის ფუნქციის დარღვევის მქონე 

ადამიანებისთვის. ხოვანი ინფორმაცია შესაძლოა წინასწარ იყოს ჩაწერილი ან პირდაპირი 

კონკრეტული გარემოების შესაბამისად.  ინფორმაცია შესაძლოა გამოცხადდეს დინამიკებით, 

რომლებიც განთავსებულია სადგურებში ან გაჩერებებზე ან  ხელის მოწყობილობით. ხმა უნდა იყოს 

საკმარისად მაღალი იმისათვის, რომ გარკვევით ისმოდეს და თუ შესაძლებელია t-coil ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს სმენის დარღვევების მქონე პირებისთვის, ან ალტერნატიულად შესაძლებელი უნდა იყოს 

აუდიო მოწყობილობის ხმის გაძლიერება.  

ტაქტილური ინფორმაცია (მაგ. ბრაილის ან ტაქტილური ნიშნები ავტობუსის გაჩერებებზე და 

სადგურებზე) წარმოდგენილია ვიზუალური დარღვევების მქონე ადამიანების დასახმარებლად, 

სატრანსპორტო მომსახურებების და სადგურში არსებული მოწყობილობების შესახებ ინფორმაციაზე 

წვდომის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება ტაქტილური ნიშნები და არა ბრაილი:   

• ასოები, რიცხვები ან სიმბოლოები უნდა იყოს ოდნავ ამობურცული (1-2მმ).

• ინფორმაცია ავტობუსების გაჩერებებზე უნდა ასახავდეს გადაზიდვის რაოდენობას

(ამობურცული ასოებით 20მმ სიმაღლემდე). 

• ინფორმაცია დაფიქსირებული უნდა იყოს ზედაპირზე ნულოვანი დონიდან დაახლოებით 1მ-ზე.

შესაძლოა ადგილობრივი მოთხოვნები განსხვავებული იყოს, და რეკომენდებულია ბრმა ან სუსტი 

მხედველობის კონსულტანტების მოთხოვნა ტაქტილური ინფორმაციის გამოყენების და განთავსების 

მითითების მიზნებისთვის.    

შესაძლოა წარმოდგენილი იქნას ტერმინალები და კიოსკები (მაგ. ინფორმაციისთვის და ბილეთების 

შესყიდვისთვის) ადამიანებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად სატრანსპორტო მომსახურების 

შესახებ  და იმ ობიექტების შესახებ, სადაც შესაძლებელი იქნება ბილეთების ყიდვა. ასეთი 

მოწყობილობების დამონტაჟების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ხელმისაწვდომი იყოს 

“შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანებისთვის” (PLM). წვდომის გაუმჯობესება 

შესაძლებელია იმით, რომ ტერმინალის ეკრანი არ იყოს 1200 მეტრზე მეტი იატაკის დონიდან და 

ტერმინალს ჰქონდეს შეღრმავებული ადგილი მუხლის ან ფეხისთვის. ეკრანი უნდა იყოს კორპუსის 

დონეზე,  კუთხოვანი და ტექსტის გამოსახულება უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტულ გაიდლაინებს. 

დიდ ავტობუსებს, BRT სატრანსპორტო საშუალებებს, LRT სატრანსპორტო საშუალებებს და მეტროს 

ტრანსპორტს (ჩქაროსნული სატრანსპორტო საშუალებები) მსგავსი მახასიათებლები გააჩნიათ 

“შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანების” (PLM) ტრანსპორტირების თვალსაზრისით - 

აქედან გამომდინარე ყველა მათგანი ერთად არის განხილული ამ ნაწილში.    

დაბალძირიანი „პანდუსიანი“ ავტობუსები შემოღებულია მსოფლიოს მასშტაბით, რაც იძლევა 

წვდომის შესაძლებლობას ინვალიდის ეტლის მომხმარებლებისთვის და ყველა სხვა 

მგზავრისთვის.   

ტრანსპორტში შესასვლელი შესაძლოა ბარიერი იყოს “შეზღუდული გადაადგილების მქონე 

ადამიანებისთვის” (PLM) ასვლის და ჩამოსვლის დროს , ქვემოთ მოცემულია შესაბამისი 

სპეციფიკაციები:   

o მაქსიმალური პირველი საფეხურის სიმაღლე -  250მმ (325მმ მისაღებია გარდამავალ

პერიოდში).

o მაქსიმუმ სამი საფეხური.

o საფეხურის მინიმალური სიღრმე - 300მმ (280მმ სატრანსპორტო საშუალებაზე,

რომლის სიგანე 2.5მ-ზე ნაკლებია).
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o ქვე-საფეხური უნდა იყოს ვერტიკალური, სწორი, ფერის კონტრასტით  ლილვაკზე.

o მინიმალური ჭერის სიმაღლე კართან - 1.8მ საფეხურის ზემოთ.

o მაქსიმალური სიგანე -  850 მმ, მოაჯირებს შორის ტრანსპორტის ასასვლელში.

პირველ საფეხურამდე მანძილის შემცირების მიღწევა შესაძლებელია დასაკეცი საფეხურის 

გამოყენებით, რომელიც შეიძლება დამაგრდეს საფეხურის მონაკვეთზე და გამოშვებული იქნება 

ავტომატურად ან ხელით მძღოლის მიერ.  მაღალი ძირის მქონე ავტობუსები შესაძლოა მოიცავდეს 

გზისპირა ამწეებს და ეს გამოიყენება BRT სისტემებში იმ ადგილებში, როგორიცაა იოჰანესბურგი 

(სურათი). ტროტუარის ამწეები გამოიყენება მიმყვან მარშრუტებზე, სადაც ავტობუსის გაჩერების 

ინფრასტრუქტურა არ ითვალისწინებს იატაკის დონეზე ან დაბალ დონეზე წვდომას.   

ქვემოთ მითითებული შიდა მახასიათებლები შეიძლება ყველა ერთად წარმოდგენილი იქნას ყველა 

ტიპის საქალაქო ტრანსპორტზე, მათ შორის ავტობუსებზე   BRT, LRT და მეტროს სატრანსპორტო 

საშუალებებზე, დიდ სტანდარტულ ავტობუსებთან ერთად. 

• დაცურების საწინააღმდეგო ფენა იატაკზე და ზედაპირებზე, მათ შორის მოაჯირებსა

და საყრდენებზე.

• დახრილი მოაჯირები კარის ორივე მხარეს, საფეხურების დახრილობის

პარალელურად, რომელიც არის მრგვალი, 30მმ - 35 მმ-ს შორის დიამეტრით და 45

მმ გაბარიტით.

• ვერტიკალური მოაჯირები და დგარები უნდა იყოს ფერ-კონტრასტული და

ხელმისაწვდომი სკამების ყველა რიგთან. იქ, სადაც მათი დამონტაჟება

შეუძლებელია თითოეულ მოაჯირს შორის მაქსიმალური მანძილი უნდა იყოს 1,050

მმ.

• კიდული ხელის მოსაჭიდები გათვალისწინებული უნდა იყოს მგზავრებისთვის,

რომელთაც არ აქვთ ჭერზე მიმაგრებული ჰორიზონტალურ მოაჯირებზე წვდომა.

• საკმები თითოეული მგზავრისთვის უნდ აიყოს მინიმუმ 450 მმ სიგანის და

იატაკიდან  430მმ- 460მმ-ს შორის, ხოლო ფეხისთვის სივრცე 230 მმ.

პრიორიტეტული ადგილები მიმართული უნდა იყოს ტრანსპორტის წინა ან უკანა

მხარისკენ და არა გვერდითი მიმართულებით.

• პრიორიტეტული ადგილები უნდა განთავსდეს მძღოლთან ახლოს, და მკაფიოდ

მოინიშნოს.

• დერეფანი უნდა იყოს მინიმუმ 450 მმ სიგანის იმ სატრანსპორტო საშუალებებში,

რომლებიც არ არის აღჭურვილი ინვალიდის ეტლებისთვის;   ხ ო ლ ო  750-800 მმ -

აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.

• ჩასაშვებები გამოყენებული უნდა იქნას ინვალიდის ეტლის სივრცეში ან

მომხმარებელს შეუძლია დაჯდეს ზურგით, მყარი საზურგით ტრანსპორტის უკანა

მხარის მიმართულებით, იმ პირობით, რომ მძღოლები სათანადოდ არიან

გადამზადებული მკვეთრი აჩქარების აცილების თვალსაზრისით და მარშრუტები არ

მოიცავს მკვეთრ დაქანებებს / მოსახვევებს (იხილეთ დიაგრამა წინა გვერდზე).

• „სდექ ზონარი“ ან ზარის ღილაკები უნდა განთავსდეს სავარძლების ახლოს,

იმისათვის, რომ მგზავრებმა შეძლონ მათი გაჩერების მინიშნება.

• ინვალიდის ეტლის სივრცეში გათვალისწინებული უნდა იყოს დაბალი ზონრები ან

ზარის ღილაკები, და ტრანსპორტის წინ გააქტიურდეს მაღალი გარჩევადობის ნიშანი

„გაჩერება“.

• სატრანსპორტო საშუალების იატაკი უნდა იყოს სწორი და თანაბარი წინიდან

მინიმუმ შუა ნაწილამდე, დაცურების საწინააღმდეგო ზედაპირით.

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია  ცდილობს შემოიღოს “შეზღუდული გადაადგილების მქონე 

ადამიანების” (PLM) ინფრასტრუქტურის ყველა მახასიათებელი. თბილისის ავტობუსების განახლების 

პროგრამისთვის შემუშავებული  ტექნიკური სპეციფიკაციები მოიცავს მოთხოვნებს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებისთის და “შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანებისთვის” 

(PLM)  (დაბალი იატაკი, სპეციალური შესასვლელი / დასასხდომი ზონა); რთულია თბილისის მეტროს 

სადგურის რეორგანიზაცია,  “შეზღუდული გადაადგილების მქონე ადამიანებისთვის” (PLM) 

ხელმისაწვდომი ფორმით. მეტროს სადგურების გადაკეთების რამდენიმე მცდელობა იყო, თუმცა 

ტექნიკური დაბრკოლებები გადაულახავი აღმოჩნდა. პრობლემა არის მეტროს სადგურების სიღრმე - 

თბილისში მეტროს სადგურები მეტისმეტად ღრმაა ლიფტების (ელევატორების) დასამონტაჟებლად, 
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გარდა ამისა მეტროს სადგურებში არ არის ფიზიკური სივრცე 4 ლიფტის (ელევატორის) შახტის 

დასამონტაჟებლად.     

მცდელობა იყო არასამთავრობო ორგანიზიიდან - ურბანული ლაბორატორია - და თბილისის ერთ-

ერთ მეტროს სადგურს მიეწოდა და გამოიცადა სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც უნდა 

დამონტაჟებულიყო ესკალატორზე. სამწუხაროდ გამოცდით აშკარა გახდა, რომ რთულია ამ 

მოწყობილობის ამოქმედება და გამოყენება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. 

ამჟამად ეს მოწყობილობა მოხსნილია და ინახება თბილისის  ერთ-ერთ მეტროსადგურში.   . 

პროექტის ჯგუფი აღიარებს, რომ თბილისის მეტროს სადგურების რეორგანიზაცია რთულია 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და “შეზღუდული გადაადგილების მქონე 

ადამიანები” (PLM) საჭიროებების შესაბამისად.    
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3.6  დავალება  13. ქალაქის ინფორმირებულობის ამაღლება კონტრაქტის 

გაფორმების და მონიტორინგის შესახებ 

იხილეთ შესწორებული PSC კონტრაქტი და KPI’s. (დანართი 4.5) 
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4. დანართები

4.1 კვლევის კითხვარი 



STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

Questionnaire ID : 1 

Please find a person to fill in the following questionnaire 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



PART 0: Introduction 

Please read the following text to the interviewee: 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2. 



PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver 2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job
2. Part time job
3. Pupil
4. Student

5. Unemployed
6. Retired
7. Staying at home
8. Trainee
9. Other

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes 2. No



PART II: Stated Preferences 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking. 

WARNING : 

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 



MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk: 

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 0 

Private Car: 

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 0 

Private Car: 

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk : 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

Walk : 

Door to door travel time : 40 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

Walk : 

Door to door travel time : 60 min 



END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

Questionnaire ID : 2 

Please find a person to fill in the following questionnaire 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



PART 0: Introduction 

Please read the following text to the interviewee: 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2. 



PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver 2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job
2. Part time job
3. Pupil
4. Student

5. Unemployed
6. Retired
7. Staying at home
8. Trainee
9. Other

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes 2. No



PART II: Stated Preferences 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking. 

WARNING : 

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 



MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I) 



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk : 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

Walk : 

Door to door travel time : 20 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

Walk : 

Door to door travel time : 40 min 



END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

Questionnaire ID : 3 

Please find a person to fill in the following questionnaire 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



PART 0: Introduction 

Please read the following text to the interviewee: 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2. 



PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver 2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job
2. Part time job
3. Pupil
4. Student

5. Unemployed
6. Retired
7. Staying at home
8. Trainee
9. Other

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes 2. No



PART II: Stated Preferences 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking. 

WARNING : 

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 



MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk: 

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 1 

Private Car: 

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk : 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

Walk : 

Door to door travel time : 60 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

Walk : 

Door to door travel time : 40 min 



END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

Questionnaire ID : 4 

Please find a person to fill in the following questionnaire 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



PART 0: Introduction 

Please read the following text to the interviewee: 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2. 



PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver 2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job
2. Part time job
3. Pupil
4. Student

5. Unemployed
6. Retired
7. Staying at home
8. Trainee
9. Other

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes 2. No



PART II: Stated Preferences 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking. 

WARNING : 

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 



MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Private Car: 

Price : 1 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 1 

Private Car: 

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk : 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

Walk : 

Door to door travel time : 40 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

Walk : 

Door to door travel time : 20 min 



END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

Questionnaire ID : 5 

Please find a person to fill in the following questionnaire 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



PART 0: Introduction 

Please read the following text to the interviewee: 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2. 



PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver 2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job
2. Part time job
3. Pupil
4. Student

5. Unemployed
6. Retired
7. Staying at home
8. Trainee
9. Other

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes 2. No



PART II: Stated Preferences 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking. 

WARNING : 

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 



MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk: 

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

Walk: 

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk : 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport : 

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 



OPTION 1 : 

OPTION 2 : 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport : 

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

Walk : 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 6 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 1 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 7 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 1 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Private Car:  

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 8 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Private Car:  

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 9 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 3 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 10 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 11 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Private Car:  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 12 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Private Car:  

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 13 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 5 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 14 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 15 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 3 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 16 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Private Car:  

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 17 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Private Car:  

Price : 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk:  

Price: 0 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant



 

 

 

 

 

 

STATED PREFERENCES QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire ID : 18 

 

Please find a person to fill in the following questionnaire  

 

The questionnaire has three parts:  

- PART 0: Introduction  

- PART I: Characteristics of the Interviewees 

- PART II: Stated Preferences (this part contains 3 choices situations to be submitted to the 

interviewee) 



 

 

PART 0: Introduction 

 

Please read the following text to the interviewee:  

 

“ We are currently performing a study for Tbilisi City Hall on the improvement of Tbilisi 

Transport System.  

 

Would you like to answer a questionnaire? Your answer will help us to improve the bus 

network of Tbilisi. The questionnaire is approximately 5min long”  

 

If the interviewee accepts, please proceed to Part 1 and 2.  

  



 

PART I: Characteristics of the Interviewees 

Question 0. Is there a car available 3 or more times per week to go to your work or place of 

education?     Answer : ________ 

Coding of Answers:  

1. Yes and and use it as a driver  2. Yes and I use it as a passenger 3. Yes but I don’t use it 4. No  

 

Question 1. What is your Age?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

Write the age 

Question 2. What is your Sex?     Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Male 2. Female 

 

Question 3. What is your main occupation? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Full time job 
2. Part time job 
3. Pupil 
4. Student 

5.  Unemployed 
6. Retired 
7. Staying at home 
8. Trainee 
9. Other 

  

Question 4. Do you have access to a TTC discount fare  ? : Answer: ___ 

Coding of Answers:  

1. Yes  2. No 



 

PART II: Stated Preferences 

 

You will now present 3 choice situations to the interviewee. In each choice situation, the 

interviewee shall provide his preferred option 

You can insist on the fact that this choice situation are fictional and does not correspond 

exactly to the trip he usually does. 

When private car is proposed, the fare which is mentioned includes fuel and parking.  

 

WARNING :  

- If the user has answered 1, 2 or 3 to question 0, show him the three “Motorized” choice 

situations 

- If the user has answered 4 to question 0, show him the three “Non-Motorized” choice 

situations 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 1, 2 or 3 to question 0 of Part I)  



 

 

OPTION 1 :  

 

  

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

 

Start End 

Start End 

Walk:  

Price : 0 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

   

   

  

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____  

 

 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 40 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 5 GEL 

Door to door travel time : 60 min 



 

 

OPTION 1 :  

 

 

 

         

 

 

 

 

OPTION 2 :  

    

    

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

 

 

Start End 

Start 
End 

CHOICE SITUATION N°2 CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1,2 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Private Car:  

Price: 3 GEL 

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON MOTORIZED CHOICE SITUATIONS 

(if the respondant has answered 4 to question 0 of Part I) 

  



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

Walk :  

Door to door travel time : 60 min 

CHOICE SITUATION N°1 

Public Transport :  

Price: 0,5 GEL 

Door to door travel time : 10 min 

Number of transfer : 0 

 

 

 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°2 

Public Transport :  

Price: 0,2 GEL 

Door to door travel time : 30 min 

Number of transfer : 2 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 40 min 



 

 

 

OPTION 1 :  

         

 

 

 

 

 

OPTION 2 :  

        

 

 

 

 

Which Option Do you Prefer ?  ____ 

Start End 

Start End 

CHOICE SITUATION N°3 

Public Transport :  

Price: 1 GEL 

Door to door travel time : 20 min 

Number of transfer : 1 

 

 

 

Walk :  

Door to door travel time : 20 min 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END OF QUESTIONNAIRE 

- Thank the interviewee  

- Please find another respondant
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4.2 ავტობუსების დეპოები ზომები 
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Note numéro : 19-1001-8-172-8V1 date : 25/11/2019
Classification

Mod 17-0037P PDeb

Pierre DEBANO
19 rue des Champs de Linette
F 51200 EPERNAY
Gare SNCF + 1500 m
Mobile :            + 33 (0)6 60 93 72 66
Mél :       pdebano@laposte.net
https://fr.linkedin.com/in/pierre-
debano-a2b62a123

Objet : Proposals of Tbilisi Depots arrangements to cope 
with the numbers and types of buses

Référence 
fichier

19-1001-8-172-8V1 PDeb
Org Tbilisi Depots Didi
Africa Avchala

Affaire Systra Tbilisi

Distribution
limitée. Peut être 
portée à la 
connaissance d’autres 
mais en aviser après 
coup le rédacteur

strictement 
limitée. Ne peut 
être portée à la 
connaissance d’autres 
qu’après autorisation 
du rédacteur

Protection du fichier : Ce fichier est protégé par un mot de passe pour éviter toute modification ayant pour conséquence que des fichiers de même nom 
aient des contenus différents. 
Pour pouvoir modifier ce fichier : Faire "Enregistrer sous", aller dans Outils/Options de Sécurité en haut à droite de la fenêtre "Enregistrer sous" (en 
dessous pour Word 2010) et changer ou supprimer le mot de passe, et donner un autre nom au fichier pour l'enregistrer.

1 – Information about buses to stable

This information was given by the E Mail “20191118 1519FR GGigauri à PDebano bus fleet and projects”.

Scenario 1

Type Operating 
Fleet

Reserve 
Fleet

TOTAL 
fleet 
need

New fleet 
already 

purchased

9m 266 40 306 306
12m 281 43 324 144
Art 154 24 178
Bi art 0 0 0

Scenario 2

Type Operating 
Fleet

Reserve 
Fleet

TOTAL 
fleet

New fleet 
already 

purchased

9m 266 40 306 306
12m 281 43 324 144
Art 46 7 53
Bi art 83 13 96
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2 – Technical data taking into account

Normally, to precisely design depots, it is used special softwares taking into account all the characteristics of the 
various buses, especially all the necessary spaces for the buses moving to their parking places.

But it is possible to design a first approach without using a special software.

For this approch, the followings data have been used :

- giration radius

Here is the giration radius given by a 25 metres bus manufacturer
To give more security, we take a 
giration radius of 15 meters.

R 15 m e 9,7m

- Width and legngth of the parking places

The buses have a width of 2,55 meters. We take a width of 3,5 meters for each parking place, but some depots have a 
width of 3,20 meters. A distance of 2 meters between a bus and the following bus.
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4 – Different types of bus parkings

Two types of parking for buses :

- in herringsbone : each bus can always leave its place without moving other buses, but it takes more space. The 
management of the fleet is easy.

- in line : bus are parked behind each another, and it takes less space. But the management of the fleet is more 
complicated because a bus can start only if there is no bus before it. Some softwares help to organize the 
stabling.

Type of movements to park : rear runs are accepted only for buses with a length up to 12 meters.

5 – The aim of the present study

It is not to precisely design the bus depots, but to give an idea of the capacity of each existing bus depot.

Some considérartions have not been taken into account, for example :
- the charging devices for electric battery buses,
- The fuelling devices for slow CNG fuelling.

The two types of parking have been studied (herringsbone and in line) except for Avchala depot where it seems that a in 
line parking will not give more capacity.

For the in line parking, a 4 meters security lane has been implemented each 4 bus lanes to give a quick access with a 
truck or an emergency vehicle to each bus in case of problem (maintenance, fire, staff injuries).
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6 – The result of the study

This study was made from aerial photographies and without drawings or on site visits.

SCENARIO 1
without

25m buses

Heringsbone parking In line parking
(except Avchala herringsbone)

Type
TOTAL 
fleet 
need

Didi
Dighomi

Afrika Avchala Total 
offered

Buses 
not 

stabled

Didi
Dighomi

Afrika Avchala Total 
offered

Buses 
not 

stabled

9m 306 36 36 270 96 96 210

12m 324 91 91 142 324 0 96 91 142 329 0

18m Art 178 112 66 178 0 100 78 178 0

25m Bi art 0

SCENARIO 2
with 25m 

buses

Heringsbone parking In line parking
(except Avchala herringsbone)

Type
TOTAL 
fleet 
need

Didi
Dighomi

Afrika Avchala Total 
offered

Buses 
not 

stabled

Didi
Dighomi

Afrika Avchala Total 
offered

Buses 
not 

stabled

9m 306 306 96 96 210

12m 324 103 91 142 336 0 96 91 142 329 0

18m Art 53 36 18 54 0 32 30 62 0

25m Bi art 96 58 38 96 0 60 36 96 0
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7 – Didi Dighomi
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Scenario 1 Didi Dighomi bus 18m, 12m, 9m herringsbone parking
Bus 25 m :       Bus 18 m : 112    bus 12m : 91  bus 9m : 36

60m 
= 90 
points

1m = 
1,5 
point

9m
12m

17m
180m
36b18m
4b12m

17m
170m
34bus

12m

9m

18m

R 15m

R 15m

17m
170m
36b18m
4b12m17m

180m
76b12m

17m
180m
40b18m
2b12m

12m

10m
180m
36b9m

R 15m
13m
25m
7b10m
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Scenario 1 Didi Dighomi bus 18m, 12m, 9m line parking
Bus 25 m : No Bus 18 m : 100    Bus 12 m : 96    Bus 9 m : 96

60m 
= 90 
points

1m = 
1,5 
point

6m

R 15m

R 15m

14m
82m
16bus

14m
82m
16bus

6m16m

4m

14m
82m
24bus

14m
82m
24bus

14m
82m
24bus

14m
86m
32b9m

14m
86m
32b9m

14m
86m
32b9m

14m
82m
16bus

4m

14m
82m
16bus

4m

14m
82m
16bus

4m

14m
82m
16bus

4m

14m
82m
4b18m
18b12m

14m
82m
24bus
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Scénario 2 Didi Dighomi bus 25 m, 18m and 12m herringsbone parking
Bus 25 m : 58 Bus 18 m : 36 Bus 12m : 103

60m 
= 90 
points

1m = 
1,5 
point

21m
170m
24b25m
26b12m

9m
12m

21m
170m
34b25m
4b12m

9m

21m
170m
72b12m

17m
170m
36b18m
1b12m

12m

9m
9m

R 15m

R 15m

10m
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Scenario 2 Didi Dighomi bus 25 m, 18m and 12m line parking
Bus 25 m : 60 Bus 18 m : 32 Bus 12 m : 96    Bus 96m : 

60m 
= 90 
points

1m = 
1,5 
point

6m

R 15m

R 15m

4m

14m
79m
12bus

14m
79m
12bus

14m
79m
12bus

14m
79m
12bus

14m
82m
16bus

14m
82m
16bus

14m
79m
12bus

6m16m

4m 4m 4m

14m
82m
24bus

4m

14m
82m
24bus

14m
82m
24bus

14m
82m
24bus

14m
86m
32b9m

14m
86m
32b9m

14m
86m
32b9m
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8 – Afrika

From 17-1001-6-1V PDeb Tbilisi Bus Study Final Report 160715 page 45
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Scenario 1 Afrika bus 18m and 12 m herringsbone parking
Bus 25 m : No Bus 18 m : 66    Bus 12 m : 91

Trait bleu : 60 m = 90 points. 1 m = 1,5 points

R 15m

12m

17m
80m
16b18m 4b12m

17m
80m
18b18m + 2b12m

12m

R 15m

13m
80m
22b12m

13m
80m
22b12m

13m
35m
10b12m

Fuel 
ppumps 
33 lanes

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

17m
80m
16b18m 4b12m

21m x 50m
14b18m 

12m
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Scenario 1 Afrika bus 18m and 12m line parking
Bus 25 m : No Bus 18 m : 78   Bus 12 m : 91

Trait bleu : 60 m = 90 points. 1 m = 1,5 points

4m

12m

13m
80m
22b12m

13m
80m
22b12m

13m
35m
10b12m

Fuel 
ppumps 
33 lanes

21m x 50m
14b18m 

4m

R 15m
14m x 85m
16b18m 

13m x
30m
8b12m 

6m
7m x40m
6b12m 

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

14m x 85m
16b18m 

14m x 85m
16b18m 

14m x 85m
16b18m 
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Scenario 2 Afrika bus 25 m, 18m and 12m herringsbone parking
Bus 25 m : 38 Bus 18 m : 18    Bus 12 m : 91

Trait bleu : 60 m = 90 points. 1 m = 1,5 points

R 15m

9m

12m

21m
80m
16b25m 4b12m

17m
80m
18b18m + 2b12m

12m

21m
30m
6b25m 4b12m

13m
80m
22b12m

13m
80m
22b12m

13m
35m
10b12m

Fuel 
ppumps 
33 lanes

21m
80m
16b25m 4b12m

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m
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Scenario 2 Afrika bus 25 m, 18m and 12 m line parking
Bus 25 m : 36 Bus 18 m : 30   Bus 12 m : 91

Trait bleu : 60 m = 90 points. 1 m = 1,5 points

4m

12m

13m
80m
22b12m

13m
80m
22b12m

13m
35m
10b12m

Fuel 
ppumps 
33 lanes

14m x 85m
12b25m 

14m x 85m
12b25m 

21m x 50m
14b18m 

4m

R 15m 14m x 85m
12b25m 

14m x 85m
16b18m 

13m x
30m
8b12m 

6m
7m x40m
6b12m 

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m

13m
22m
6b12m
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9 – Avchala

From 17-1001-6-1V PDeb Tbilisi Bus Study Final Report 160715 Page 59
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Scenario 1 and 2 Avchala bus 12m herringbone parking
Bus 25 m : No Bus 18 m : No Bus 12 m : 142

Trait bleu : 60 m = 90 points. 1 m = 1,5 points

END

13m
106m
30bus

13m
60m
17bus13m

35m
10bus

13m
40m
11bus

R 15m

26,5m
100m
50bus

12m

10m

13,8m
76m
19bus

12m
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4.3 ავტობუსების დეპოების შესაძლო მდობარეობების მიმოხილვა 
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Note numéro : 19-1001-8-172-9V1 date : 27/11/2019
Classification

Mod 17-0037P PDeb

Pierre DEBANO
19 rue des Champs de Linette
F 51200 EPERNAY
Gare SNCF + 1500 m
Mobile :            + 33 (0)6 60 93 72 66
Mél :       pdebano@laposte.net
https://fr.linkedin.com/in/pierre-
debano-a2b62a123

Objet : Possible locations for new depots in Tbilisi

Référence 
fichier

19-1001-8-172-9V1 PDeb
Possible location new
depots Tbilisi

Affaire Systra Tbilisi

Distribution
limitée. Peut être 
portée à la 
connaissance d’autres 
mais en aviser après 
coup le rédacteur

strictement 
limitée. Ne peut 
être portée à la 
connaissance d’autres 
qu’après autorisation 
du rédacteur

Protection du fichier : Ce fichier est protégé par un mot de passe pour éviter toute modification ayant pour conséquence que des fichiers de même nom 
aient des contenus différents. 
Pour pouvoir modifier ce fichier : Faire "Enregistrer sous", aller dans Outils/Options de Sécurité en haut à droite de la fenêtre "Enregistrer sous" (en 
dessous pour Word 2010) et changer ou supprimer le mot de passe, et donner un autre nom au fichier pour l'enregistrer.

The examination of the capacity of the existing depots to accept all the future fleet showed that between 210 and 306 9 
meters buses are without possibility to park (see file 19-1001-8-172-8V1 PDeb Org Tbilisi Depots Didi Africa 
Avchala).

So, it is necessary to find locations for news depots. To minimize empty runs, it is better to find 2 locations, one in the 
North part of Tbilisi, the second in the South part.

For each 9 meters bus, the approximate necessary surface is 140 m2, including parking, runways, workshop, washing 
area, fuelling area, office, and parking areas for the staff.

So , to accept 150 9 metres buses, a depot must have a minimal surface of 21 000 m2.

Different locations seem to be able to accept a new depot.

The resarch was made with Google Earth, but no visit on the site.

Caution for the buiding of new depots/

It is better to locate the office building for the drivers and the parkings for the buses as near as possible of the entrance 
of the depot. It will save walking time (1second to walk 1meter) between the office and the bus at the beginning and the 
end of the duty and this improductive time cost money. It is not a problem if the workshop, the washing area, the 
fuelling area are far from the entrance of the depot because buses are running faster than pedestrians.
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Location of the possible depots
In green, existing depots
In red, possible depots

Afrika

Didi Dighomi 59 000 m2

Avchala 23 000 m2

Former Tram Avchala 31 000 m2

Ext Didi Dighomi 23 000 m2 

University 39 000 m2

Former Akhmeteli 20 000 m2 

Khmelitski 24 000 m2 

Gardabani 53 000 m2 
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Former Tram depot Avchala
Surface 39 000 m2

kmz : 20191126 1912 Form Tram Avchala 39000m2
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Former bus depot Akhmeteli
Surface 20 340 m2

kmz : 20191126 1522 Form Akhmeteli 20340m2
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Extension bus depot Didi Dighomi
Surface 23 600 m2

kmz : 20191126 1518 Ext Didi Dighomi 23600m2
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University
Surface 39 000 m2

kmz : 20191126 1842 University 39000m2

It was the location of the tram depot in the former tram study.
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Khmelitski
Surface 24900 m2

kmz : 20191126 1530 Khmelitski 24900m2
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Gardabani
Surface 53 000 m2

kmz : 20191126 1848 Gardabani 53000m2

If a depot is built at this location, it would be better to park here the 25 meters and 18 meters buses previously parked in 
Afrika because the acces to the TBT busways is easier.
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Existing bus depot Avchala
Surface 23 000 m2

kmz : 20191126 1858 Avchala 23000m2
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Existing bus depot Didi Dighomi
Surface 59 000 m2

kmz : 20191126 1915 Didi Dighomi 59000m2
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Existing bus depot Afrika
Surface 59 000 m2

kmz : 20191126 1915 Didi Dighomi 59000m2

END
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4.4 შემოთავაზებული გადასასხდომი და ტერმინალური ტიპიური 

სადგურების მიმოხილვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mod 17-0037P PDeb 

Pierre DEBANO 

19 rue des Champs de Linette 

F 51200 EPERNAY 

Gare SNCF + 1500 m 
Mobile :            + 33 (0)6 60 93 72 66 
Mél :               pdebano@laposte.net 

https://fr.linkedin.com/in/pierre-

debano-a2b62a123 

Note numéro : 19-1001-8-166 V1 date : 05/06/2020  

Classification 

Objet : Proposal typical intermediate interchange 

and terminal stations layouts. 

 

 

 

Référence 

fichier 

19-1001-8-166V1 PDeb 

Prop Tbilisi Typical 

terminal and interchange 

layouts 

Distribution  

 
 

Affaire Systra Tbilisi 

Protection du fichier : Ce fichier est protégé par un mot de passe pour éviter toute modification ayant pour conséquence que des fichiers de même nom 

aient des contenus différents.  
Pour pouvoir modifier ce fichier : Faire "Enregistrer sous", aller dans Outils/Options de Sécurité en haut à droite de la fenêtre "Enregistrer sous" (en 

dessous pour Word 2010) et changer ou supprimer le mot de passe, et donner un autre nom au fichier pour l'enregistrer.  

 

1 - Preamble 
 

Theses proposals are made by using aerial pictures and measurements from  

http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.7999205-41.7175708@Z=18 

 

Some proposal have been made at the beginning of the study before knowing the precise design of the TBT, 

City and Local network. So some possibilities offered by the designs could become not useful. 

 

Verifications by measurements in the streets have to be made to be sure of the feasibility of the proposals. 

Precise studies have to be made to see if other solutions of implementation could be better. 

 

All necessary equipment’s (rest room, WC, etc..) are not yet designed. 

 

Modification of previous edition P2 : 

2 - Gldani terminal station 

4 – Sarajishvili 

7 - Vazha@Pekini intermediate and terminal station (showing of the turnback) 

16 - Moscow terminal station (addition of waiting position) 

Modification of previous edition P5 : 

13 - Varketili Hualing terminal station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legend 

Roadway = distance between pavement curbs 

 

  TBT busway 
 

  Station platform 
 

  Bus stabling position 
 

  Curb 
 

  Pedestrian and delivery lane 
 

  Traffic light 
 

  Car lane 
 

  Parking lane 

 

mailto:pdebano@laposte.net
http://maps.tbilisi.gov.ge/#/C=44.7999205-41.7175708@Z=18


Summary 

1 - Preamble 

2 - Gldani terminal station 

3 - Akhmeteli Theatre intermediate and terminal station 

4 – Sarajishvili intemediate and possible terminate station for feeder lines 

5 – Didube East intermediate and terminal station 

6 – Didube West intermediate and terminal station 

7 - Vazha@Pekini intermediate and terminal station 

8 - Delisi intermediate and terminal station 

10 - Baratashvili intermediate and terminal station 

11 - Avlabari intermediate and terminal station 

12 - Isani intermediate station 

13 – Varketili@Hualing terminal station 

14 – Cholokashvili@Holbrooke intermediate and terminal station 

15 - Khmelnitski terminal station 

16 - Moscow terminal station 

• We recommend to make redemption all private lands step by step and to have Interchange and terminal stations.

• Below you will find our assumptions how they should be looked like.

• Detailed drawings should be prepared during the detail design which is next step.



2 - Gldani terminal station

Gldani is a terminal station for 3 TBT lines (MT2, MT5, ST13), but in the different projects, no city line or local line serves Gldani terminal station. But as it may change in the future, 

some positions for local lines are designed. 

Trait bleu 

30 m = 75 

points 

1m = 2,5 

points 

It is possible to move to 

the South all the terminal 

to give a wider car lane 

on the Nortd (here 

designed with 3,5m) 

Bus, when arriving, disembarks all passengers at the alighting position, and if it 

operates the next departure, goes to the departure position. Otherwise, it goes to a 

waiting position, and 2 mn before the time of departure, goes to the departure position. 

3 TBT lines :  

MT 2 : 12 24m buses phpd 

MT 5 : 8 24m buses phpd 

ST13 : 10 18m buses phpd 

Gldani terminal solution 1 with face to face transfers but more empty runs 

1 alighting 

positions for 

TBT lines 

8 short or long waiting positions for TBT lines 

4 short or long waiting 

positions for feeder lines 

2 alighting positions 

for local lines 

2 departure 

positions for 

local lines 

3 departure positions 

for TBT lines 



   

 

Trait bleu 30 

m = 75 points 

 

1m = 2,5 

points 

3 TBT lines :  

MT 2 : 12 24m buses phpd  

MT 5 : 8 24m buses phpd 

ST13 : 10 18m buses phpd 

It is possible to move to 

the South all the terminal 

to give a wider car lane 

on the Nortd (here 

designed with 3,5m) 

3 departure 

positions for 

TBT lines 

Gldani terminal Solution 2, no face to face transfers and less empty runs 

3 alighting 

positions for 

TBT lines 

3 short waiting 

positions for 

TBT lines 

2 arrival - departure 

positions for 10m 

feeder lines 

Long waiting positions for 

TBT and feeder buses 

 



This terminal station is located on Municipal/state land cadastrial code is 01.11.10.003.003 



3 - Akhmeteli Theatre intermediate and terminal station 
18-1001-8-39V1 PDeb Prop Site propre Boucle Mukhiani (adapted for lical lines) 

Akhmeteli Theatre 20 m = 100 

points 

1m = 5 

points 

3,20m = 16 

points 

3,5m = 17,5 

points 

5m = 25 

points 

7,5m = 37,5 

points 

Local and City lines Platform 

TBT Platform 

Entrance Metro Akhmeteli Theatre 

Entrance 

Metro 

Akhmeteli 

Theatre 

TBT station L8S1 Metro Akhmeteli Theatre 



 
This Interchange station is located on Municipal lands and non registered main road which is also under municipal ownership 

 cadastrial code is 01.11.13.001.061  01.11.13.001.060 

  



4 – Sarajishvili intemediate and possible terminate station for feeder lines 

1 - TBT ST13 2 - TBT MT5 3 - Reserve 4 - TBT MT5 

5 - TBT ST13 6 - TBT MT2 7 - TBT MT2 8 - City ot local line 

9 - City ot local line 10 - City ot local line 11 - City ot local line 12 to 16 - Stabling 

Some TBT positions could be used by City or Local lines, it depends on the timetable 

Trait 

bleu 50 

m = 150 

points 

1m = 3 

points 

16 

15 

4 

2 

Metro 

Sarajishvili 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

1 

6 

5 

3 



This Interchange station is located on Municipal land/road and on private land plots withthe next cadastrial 

code : 

01.11.17.001.151 – 2900 sq.m. 

01.11.17.001.152 – 2000 sq.m. 



5 – Didube East intermediate and terminal station 
Drawings coming from 19-1001-8-151V1 PDeb Prop Busway Tornique Eristavi (Didube) 

Didube East. TBT intermediate station and Local line terminal station Trait bleu 

50 m = 

200 points 

1m = 4 

points 

3,5m 3,5m

6m 

x 

50m 

Local lines

6m

6m 6m

3,2m
3,2m

3,5m

3,5m

6m

R 14m 
e 3,5m 



This terminal station is located on Municipal/state land



6 – Didube West intermediate and terminal station 
18-1001-8-36V1 PDeb Prop Site propre Didube Marjanishvili 

Didube West Trait bleu 

50 m = 85 

points 

1 m = 1,7 

points 

0,5m = 0,9 

points 

3,5m = 6 

points 

5 m = 8,5 

points 

7,5 m = 

12,7 points 

8 m = 13,6 

points 

30 m = 51 

points 

TBT station L6S41 Metro Didube 

Entrance 

Metro Didube 
Platform TUR 

(Tbilisi Urban Rail) 

R 15m 

Platform 

TBT

Platform 

feeder buses 



This Interchange station is located on 57 private land plots with the next cadastrial codes : 

011303051096 011303051080 011303051095 011303051083 011303051085 011303051101 

011303051086 011303051084 011303051088 011303051061 011303051062 011303051054 

011303051045 011303051053 011303051052 011303051097 011303051024 011303051036 

011303051039 011303051050 011303051040 011303051023 011303051022 011303051037 

011303051038 011303051078 011303051021 011303051047 011303051106 011303051104 

011303051102 011303051103 011303051105 011303051094 011303051030 011303051031 

011303051092 011303051059 011303051004 011303051009 011303051043 011303051072 

011303051049 011303051041 011303051074 011303051073 011303051003 011303051033 

011303051019 011303051026 011303051014 011303051001 011303051007 011303051060 

011306002047 011303051013 011303051011 



7 - Vazha@Pekini intermediate and terminal station
18-1001-8-34-2V1 PDeb Prop Site propre Didi Dighomi Didube Vazha adapted 

Vazha@Pekini 44 m = 

143 points 

1 m = 3,25 

points 

R 14m 

e 3,5m 

Trafic lights to allow TBT turnback 

feeder buses

Entrance and exit feeder buses 

feeder buses

Waiting 

positions 

feeder buses 

Feder bus position 4 and 3 

Waiting lane feeder buses 

10m 

3,5m 

9m 

TBT position 1 

TBT position 2 10m 
10m 

5m 

3m 

7,5m 

7,5m 



This terminal station is located on Municipal/state land 



Vazha@Pekini West part 1 m = 5,2 

points 

0,5m 

0,5m 

0,5m 

3,0m 

3,5m 

3,5m 

9,5m : North to South 2,85m, 2,85m, 3,8m 

Entrance and exit feeder buses 

feeder buses



8 - Delisi intermediate and terminal station

Drawings coming from 18-1001-8-114V1 PDeb Prop Busway Delisi Chavcha Rustav Déb Cholok 19-07-2019 

Delisi intermediate and terminal station

Direct Acces to the underpass to the metro from the central TBT Platform 

Trait bleu 

25 m = 50 

points 

1m = 2 

points 

Curb to curb 12m :  

- a 3,3m busway 
- a 0,25m curb, 

- 3 x 2,8m car lanes, 

No curbs and trees impacted 

Curb to curb 12m :  

- 3 x 2,8m car lanes, 

- a 0,25m curb, 
- a 3,3m busway 

No curbs and trees impacted 

Delisi M 
Curbs and trees impacted  

Today curb to curb 30m :  

R 14m 
e 3,5m 

01250 15mn47 

5,5m 

10m 

5x70m 

0,5m 

3,5m 

3,5m 

7,5m 

9m 

7,5m 



This terminal station is located on Municipal/state land 



Delisi intermediate and terminal station. West part 

TBT waiting positions are for the TBT which terminate at Delisi 

Trait bleu 

25 m 

25m = 75 

points 

1m = 3 

points 

Vazha Pshavela 

R 14m 
e 3,5m 

9m 

Delisi M 

0,5m 

0,5m 

0,5m 

TBT waiting position 

Delivery lane and Park 5,5m 

10m 

3,5m 

3,5m 

TBT waiting position 







10 - Baratashvili intermediate and terminal station 

Drawings coming from 19-1001-8-116V1 PDeb Prop Busway Baratashvili Moscow 

2 solutions : 

- North solution, 

- Median solution 

Baratashvili Trait bleu 

30 m = 75 

points 

1m = 2,5 

points 

7,5m 

Baratashvili North solution. No trees impacted 

3,0m for Parking 

3,0m for Parking 

15,0m 

14,0m 

7,5m 

15,0m 

Pavement 4,0m 

Bus 25m and space 20m 

Bus 12m and space 12m 

3,0m 

5,0m 

3,5m 
7,5m 



Baratashvili Trait bleu 

30 m = 75 

points 

1m = 2,5 

points 

Baratashvili Median solution. No trees impacted except where indicated 

Some trees destroyed 

7,5m 

3,5m 

Platform 8,5m . Trees stay on the platform 

The today South curb is moved 0,5m to the North. Trees not impacted 

The today curb is moved 0,5m to the South. Trees not impacted 

2,2m for Parking 

Bus 25m and space 20m 

Bus 12m and space 12m 

Pavement 5,0m 
3,0m 

7,5m 

7,5m 

11,2m 



 Baratashvili Median solution, West extremity 

 
 

Trait bleu 

30 m =210 

points 

 

1m = 7 

points 

 

  

Pavement 6m 

8,5m . Trees stay on the platform 

P 2,2m 

3,0m 
0,25m 

0,25m 

The today curb is moved 0,5m to the South. Trees not impacted 

The today South curb is moved 0,5m to the North. Trees not impacted 

7,5m 

7,5m 

18m 

6m 

18m 

3m 

18m 

15m 

1m 



 Baratashvili West Median Solution 

 
 

 

Trait bleu 

30 m =210 

points 

 

1m = 7 

points 

 

  

R 14m 



 Baratashvili East Median solution 

 

Trait bleu 

30 m =210 

points 

 

1m = 7 

points 

  

The today South curb is moved 0,5m to the North. Trees not impacted 

R 14m 



 Baratashvili East Median solution 

 

Trait bleu 

30 m =210 

points 

 

1m = 7 

points 

  

R 14m 



 Baratashvili East Median solution 

 

Trait 

bleu 

30 m 

=210 

point

s 

 

1m = 

7 

point

s 

Limit South of the civil work 

R 14m 



 

 
 

 

This terminal station is located on Municipal/state land, unregistered transport zone/road. 

 

 



11 - Avlabari intermediate and terminal station  
Drawings coming from 19-1001-8-116V1 PDeb Prop Busway Baratashvili Moscow 

 

 

Trait 

bleu 

30 m 

= 

120 

point

s 

 

1m = 

4 

point

s 

7,5m 

Station Avlaberi 

12m 

7,5m 

7,5m 

4,0m 

R 14m 

City Local 50m x 4m 

TBT 50m x 5m 



 

 
 

 

This terminal station is located on Municipal/state land, just one land is under private ownership : 

 

01.17.01.010.011– 2114 sq. m. 

 

 

  



12 - Isani intermediate station 

Drawings coming from 19-1001-8-116V1 PDeb Prop Busway Baratashvili Moscow 

 

 Station Isani Metro 

 

Trait 

Bleu 

40 m 

= 

200 

point

s 

 

1m = 

5 

point

s 

 
 

City lines and Local Lines 

 

Some trees destroyed 

Station Isani Metro 

6m 

6m 

6m 

60m x 5m 

0,25m 

0,25m 

7,5m 

7,5m 

8,6m 

8,6m 



 

 
 

This terminal station is located on Municipal/state land. 

 

 

 



13 – Varketili@Hualing terminal station 

 

  

 
 

 

Pavement 3,20m 

Pavement 3,30m 

Pavement 3,20m 

No pavement : grass 

Roadway 13,80m 

Roadway 13,50m 



 

  

Trait 

bleu 50 

m = 100 

points 

 

1m = 2 

points 

Video 01175 16mn43 towards South 



 

TBT alighting positions, and possibly alighting 

and boarding position for other buses 

Existing East pavement and existing 

roadway : no change, only a curb to separate 

the bus way on the existing roadway Bus lane. 

The objective is to minimize 

the civil works 

Varketili@Hualing Terminal station 

A 3,50m new bus lane on the West side of the 

existing pavement and a west curb 

3 TBT boarding 

positions, and possibly 

alighting and boarding 

positions for other buses 

Busway 7,50m, curb 0,25m, road 2x3m. 

TBT bus disembarks passengers and goes to a 

waiting position or to a boarding position 

2 TBT waiting positions 

Existing West pavement : no change, 

only becomes a 3,30m platform 



 

 
 

 

 

This terminal station is located on Municipal/state land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 – Cholokashvili@Holbrooke intermediate and terminal station 

Drawings coming from 18-1001-8-115P9 PDeb Prop Busway DimitriGulia Cholok Moscow 

 

2 solutions : 

 

- central station 

 

- lateral stations 

 

 Cholokashvili@Holbrooke intermediate and terminal station. Central station solution 

 

Trait bleu 

17 m =51 

points 

 

1m = 3 

points 

4,5m curbs inclusive 

6,2m 

6,2m 

Platforms : 20m, 30m, 60 m 

7,0m 

13,0m 4,0m 

4,0m 

4,0m 

5,8m 

3,2m 

4,0m 

R 14m  
e 3,5m 



 

 
 

 

This terminal station is located on Municipal/state land. 

 



 

 Cholokashvili@Holbrooke intermediate and terminal station. Lateral stations solution 

 
 

Trait bleu 

17 m =51 

points 

 

1m = 3 

points 

 

 

  

K + R 

6,2m 

6,2m 

6,2m 

4,0m 

7,5m 

4,0m 

4,0m 

4,0m 

3,2m 

Platforms : 20m, 30m, 60 m 

5,8m 

R 14m  
e 3,5m 



15 - Khmelnitski terminal station 

Drawings coming from 18-1001-8-115P9 PDeb Prop Busway DimitriGulia Cholok Moscow 

 

 Khmelnitski terminal station 

 
 

Trait 

bleu 

50 m 

= 150 

points 

 

1 m = 

3 

points 

Alighting platform 

Boarding platform 

Limits of the TBT terminal 
TBT in mixed traffic 

R 14m  
e 3,5m 

3 waiting positions 



 

 
 

 

This terminal station is located on Municipal/state land cadastrial code is 01.19.35.006.072 

 

 

  



16 - Moscow terminal station 

Drawings coming from 19-1001-8-116V1 PDeb Prop Busway Baratashvili Moscow (adapted) 

 

 Moscow Interchange station Moscow@Kindzmaraulis 

 

Trait 

bleu 

30 m 

= 90 

points 

 

1m = 

3 

points 

7,50m 

Platform 3m x 30m used 

if nomal platform full Waiting positions 
for TBT and 

feeder lines 

 

 

City lines and Local  lines 
 

Interchange station Moscow@Kindzmaraulis 

7 m 

3,50m 

3,50m 

5,50m 

5,50m 

Platform 5m x 60m 

7,50m 



 

 

 
 

This terminal station is located on Municipal/state land cadastrial code is 01.19.34.004.074 

 

 

End 



ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა 

Page 93/102



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 1/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 2/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 3/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 4/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 5/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 6/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 7/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 8/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 9/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 10/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 11/12



Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 

2nd Stage Error! Reference source not found. Page 12/12



ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა 

Page 94/102
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4.7 მარშუტების დეტალური არწერილობა 
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"SYSTRA"- მარშრუტის მოძრაობის მიმართულება შენიშვნა

ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII მ/რაიონს შორის) - ი ვეკუას ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - ქერჩის ქ. - დ. 
სარაჯიშვილის გამზირი - თ.შეშელიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. 
ბელიაშვილის ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - ლუბლიანას ქ.  -  ს. ახმეტელის ქ. - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ბ. პაიჭაძის ქ. - გ. 
რობაქიძის გამზირი - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - ი. გაგარინის ქ. - ზ. ჟვანიას მოედანი - პეკინის გამზირი - 
ვაჟა ფშაველას გამზირი - მარიჯანის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის 
ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X კორპუსი (მაღლივი კორპუსი).

უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X 
კორპუსი (მაღლივი კორპუსი) -  ზ. ანჯაფარიძის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - მარიჯანის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი - 
პეკინის გამზირი - ი. გაგარინის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი -ბ. პაიჭაძის ქ. -რ. 
ბარძიმაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - ლუბლიანას ქ.  - ნ. ბოხუას ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - გ. მინდელის ხიდი. -გ. 
მინდელის ქ. -მ/ს "სარაჯიშვილი" - დ. გურამიშვილის და დ. სარაჯიშვილის გამზირების დამაკავშირებელი 
გზაგამტარი - ქერჩის ქ. - ა. ვასაძის ქ. -ო. ხიზანიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII მ/რაიონს შორის).

დიდი დიღმის IV მ/რაიონი, კორპუსი 6-ის მოპირდაპირედ (დ. თავდადებულის ქ.) - დიდი დიღმის IV 
მ/რაიონი (დ. თავდადებულის ქ. - არჩილ მეფის ქ.)  - დიდი დიღმის III მ/რაიონი (მირიან მეფის ქ.) - პ. იბერის ქ. -
ი. პეტრიწის ქ. -ფარნავაზ მეფის გამზირი - მირიან მეფის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - 
ლუბლიანას ქ.  -  ს. ახმეტელის ქ. - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ბ. პაიჭაძის ქ. - გ. რობაქიძის გამზირი - მარშალ ა. 
გელოვანის გამზირი - ი. გაგარინის ქ. - ზ. ჟვანიას მოედანი - პეკინის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ზ. 
ანჯაფარიძის ქ. - უნივერსიტეტის ქ. (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X 
კორპუსი (მაღლივი კორპუსი).

უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X 
კორპუსი (მაღლივი კორპუსი) - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი - პეკინის გამზირი - ზ. ჟვანიას 
მოედანი - ი. გაგარინის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი -ბ. პაიჭაძის ქ. -რ. 
ბარძიმაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - ლუბლიანას ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - 
მირიან მეფის ქ. -ფარნავაზ მეფის გამზირი - ი. პეტრიწის ქ. - პ. იბერის ქ. -დიდი დიღმის III მ/რაიონი (მირიან 
მეფის ქ.) - დიდი დიღმის IV მ/რაიონი (არჩილ მეფის ქ. -დ. თავდადებულის ქ.)  -დიდი დიღმის IV მ/რაიონი, 
კორპუსი 6-ის მოპირდაპირედ (დ. თავდადებულის ქ.).

დიდი დიღმის IV მ/რაიონი, კორპუსი 6-ის მოპირდაპირედ (დ. თავდადებულის ქ.) - დიდი დიღმის IV 
მ/რაიონი (დ. თავდადებულის ქ. - არჩილ მეფის ქ.)  - დიდი დიღმის III მ/რაიონი (მირიან მეფის ქ.) - მირიან 
მეფის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - ლუბლიანას ქ.  -  ს. ახმეტელის ქ. - რ. 
ბარძიმაშვილის ქ. - ბ. პაიჭაძის ქ. - გ. რობაქიძის გამზირი -შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. - აბასთუმნის ქ. - ვაგზლის მოედანი (თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ).

1 MT2 

2 MT3 

3 MT4

TBT



უკუ მიმართულება: ვაგზლის მოედანი (თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ)- თამარ მეფის გამზირი - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი -შ. შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის გამზირი -ბ. პაიჭაძის ქ. -
რ. ბარძიმაშვილის ქ. -ს. ახმეტელის ქ. - ლუბლიანას ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - 
მირიან მეფის ქ. - დიდი დიღმის III მ/რაიონი (მირიან მეფის ქ.) - დიდი დიღმის IV მ/რაიონი (არჩილ მეფის ქ. -დ. 
თავდადებულის ქ.)  - დიდი დიღმის IV მ/რაიონი, კორპუსი 6-ის მოპირდაპირედ (დ. თავდადებულის ქ.).

ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII მ/რაიონს შორის) - ი. ვეკუას ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - ქერჩის ქ. - დ. 
სარაჯიშვილის გამზირი - დ. სარაჯიშვილის და  დ. გურამიშვილის გამზირების დამაკავშირებელი 
გზაგამტარი - დ. გურამიშვილის გამზირი - თ. ერისთავის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - 
აბასთუმნის ქ. -ვაგზლის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - ვარაზისხევის ქ. - პ. 
მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - შ. რუსთაველის გამზირი - თავისუფლების მოედანი - კ. აფხაზის ქ. - ვ. 
გორგასალის ქ. - გულიას მოედანი - გულიას ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ქეთევან დედოფლის 
გამზირი - ვ. ჩაჩავას ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. - ი. სუხიშვილის ქ. - დ. ალექსიძის 
ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. - ვ. კუპრაძის და ი. ზედგინიძის ქუჩების გადაკვეთის მოპირდაპირე ტერიტორია.

უკუ მიმართულება: ვ. კუპრაძის და ი. ზედგინიძის ქუჩების გადაკვეთის მოპირდაპირე ტერიტორია - ვ. 
კუპრაძის ქ. - დ. ალექსიძის ქ. -ი. სუხიშვილის ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. -ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ვ. 
ჩაჩავას ქ. - ქეთევან დედოფლის გამზირი -ნავთლუღის ქ. -რ. ჰოლბრუკის ქ. -გულიას ქ. -გულიას მოედანი -ვ. 
გორგასალის ქ. -კ. აფხაზის ქ. -თავისუფლების მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -გმირთა 
მოედანი -თამარ მეფის გამზირი -ვაგზლის მოედანი (მოძრაობა თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ) - თამარ 
მეფის გამზირი - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი - თ. ერისთავის ქ. -დ. გურამიშვილის 
გამზირი -დ. გურამიშვილის და დ. სარაჯიშვილის გამზირების დამაკავშირებელი გზაგამტარი - ქერჩის ქ. -ო. 
ხიზანიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII მ/რაიონს შორის).

ვ. კუპრაძის და ი. ზედგინიძის ქუჩების გადაკვეთის მოპირდაპირე ტერიტორია -  ვ. კუპრაძის ქ. - დ. 
ალექსიძის ქ. -ი. სუხიშვილის ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. -ჯავახეთის ქ. -მოსკოვის გამზირი - ქეთევან დედოფლის 
გამზირი -ნ. ბარათაშვილის აღმართი - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -  ნ. ბარათაშვილის ქ. -ა. პუშკინის ქ. - 
თავისუფლების მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -გმირთა მოედანი -მ. კოსტავას ქ. - გ. 
სააკაძის მოედანი - ჟ. შარტავას ქ. - ა. კალანდაძის ქ. - პეკინის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ზ. 
ანჯაფარიძის ქ. - უნივერსიტეტი ქ. - უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  X კორპუსი (მაღლივი კორპუსი).

უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X 
კორპუსი (მაღლივი კორპუსი) -ზ. ანჯაფარიძის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი - პეკინის გამზირი - ვ. ჭაბუკიანის ქ. 
- მ. კოსტავას ქ. -გმირთა მოედანი -ვარაზისხევის ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - შ. რუსთაველის 
გამზირი -თავისუფლების მოედანი -ნ. ბარათაშვილის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი - ნ. ბარათაშვილის აღმართი - 
ქეთევან დედოფლის გამზირი -მოსკოვის გამზირი -ჯავახეთის ქ. -ვ. კუპრაძის ქ. -ი. სუხიშვილის ქ. - დ. 
ალექსიძის ქ. -ვ. კუპრაძის ქ. - ვ. კუპრაძის და ი. ზედგინიძის ქუჩების გადაკვეთის მოპირდაპირე ტერიტორია.

ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევის და ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორია - ბერი 
გაბრიელ სალოსის გამზირი - რ. ჰოლბრუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. -ქეთევან დედოფლის გამზირი -ნ. 
ბარათაშვილის აღმართი - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -  ნ. ბარათაშვილის ქ. - ა. პუშკინის ქ. - თავისუფლების 
მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -გმირთა მოედანი -მ. კოსტავას ქ. - გ. მიროტაძის ქ. - პეკინის 
გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ვაჟა ფშაველას ჩიხი - ს. ზაქარიაძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - მ/ს "დელისი"-ს 
მიმდებარე ტერიტორია.

5 MT6

6 MT9

3 MT4

4 MT5



უკუ მიმართულება: მ/ს "დელისი"-ს მიმდებარე ტერიტორია - ვაჟა ფშაველას გამზირი - პეკინის გამზირი - მ. 
კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი -ვარაზისხევის ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - შ. რუსთაველის 
გამზირი - თავისუფლების მოედანი -ა. პუშკინის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი - ნ. 
ბარათაშვილის აღმართი - ქეთევან დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. - ბერი გაბრიელ 
სალოსის გამზირი - ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევის და ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარე 
ტერიტორია.

მოსკოვის გამზირი (ქინძმარაულის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ, კორპუსი 3-ის მოპირდაპირედ) - 
მოსკოვის გამზირი - ქეთევან დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. -რ. ჰოლბრუკის ქ. -გულიას ქ. -გულიას 
მოედანი -ვ. გორგასალის ქ. -კ. აფხაზის ქ. -თავისუფლების მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -
გმირთა მოედანი -მ. კოსტავას ქ. - მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი -  ვაჟა ფშაველას გამზირი - ზ. ანჯაფარიძის 
ქ. - უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X კორპუსი 
(მაღლივი კორპუსი).

უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ.  (თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  X 
კორპუსი (მაღლივი კორპუსი)- ზ. ანჯაფარიძის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი - პეკინის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -
ვარაზისხევის ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - შ. რუსთაველის გამზირი - თავისუფლების მოედანი - კ. 
აფხაზის ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - გულიას მოედანი - გულიას ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ქეთევან 
დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი - მოსკოვის გამზირი (ქინძმარაულის ქუჩის გადაკვეთის 
მიმდებარედ, კორპუსი 3-ის მოპირდაპირედ).

გარდაბნის გზატკეცილი (ნაკადულის II გასასვლელის გადაკვეთის მიმდებარედ) - გარდაბნის გზატკეცილი - ბ. 
ხმელნიცკის ქ. - ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი - გულიას ქ. - გულუას ქ. - გულუას მოედანი - ვ. გორგასალის 
ქ. - კ. აფხაზის ქ. -თავისუფლების მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - ი. 
ჭავჭავაძის გამზირი - მ. თამარაშვილის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - ა. 
პოლიტკოვსკაიას ქ. (კორპუსი და ის მოპირდაპირედ

უკუ მიმართულება: ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. (კორპუსი 9 და 18-ის მოპირდაპირედ) - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - ვაჟა 
ფშაველას გამზირი -მ. თამარაშვილის გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - პ. მელიქიშვილის ქ. -მ. კოსტავას ქ. - შ. 
რუსთაველის გამზირი -თავისუფლების მოედანი -კ. აფხაზის ქ. -ვ. გორგასალის ქ. - გულუას მოედანი -გულუას 
ქ. -გულიას მოედანი -გულიას ქ. - ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი - ბ. ხმელნიცკის ქ. - გარდაბნის 
გზატკეცილი -გარდაბნის გზატკეცილი (ნაკადულის II გასასვლელის გადაკვეთის მიმდებარედ).

ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII მ/რაიონს შორის) - ი. ვეკუას ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - ქერჩის ქ. - დ. 
სარაჯიშვილის გამზირი - დ. სარაჯიშვილის და  დ. გურამიშვილის გამზირების დამაკავშირებელი 
გზაგამტარი - დ. გურამიშვილის გამზირი -ც. დადიანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ნ. ფიროსმანის ქ. - ვაგზლის მოედანი 
(თბილისი ცენტრალის მიმდებარე ტერიტორიის გავლით)- თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - 
ვარაზისხევის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი -  ი. ჭავჭავაძის გამზირი ( 55-ის მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: ი. ჭავჭავაძის გამზირი ( 55-ის მიმდებარედ) - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - პ. მელიქიშვილის 
ქ. - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ვაგზლის მოედანი - ნ. ფიროსმანის ქ. - გ. ჩიტაიას 
ქ. - ც. დადიანის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი -დ. გურამიშვილის და დ. სარაჯიშვილის გამზირების 
დამაკავშირებელი გზაგამტარი - ქერჩის ქ. -ა. ვასაძის ქ. -ო. ხიზანიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. (VII-VIII 
მ/რაიონს შორის).

7 ST11

8 ST12

9 ST13

6 MT9



გარდაბნის გზატკეცილი (ნაკადულის II გასასვლელის გადაკვეთის მიმდებარედ) - გარდაბნის გზატკეცილი -
ქინძმარაულის I შესახვევი - ქინძმარაულის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქეთევან დედოფლის გამზირი -ნ. 
ბარათაშვილის აღმართი - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -  ნ. ბარათაშვილის ქ. -ა. პუშკინის ქ. - თავისუფლების 
მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას ქ. -პ. მელიქიშვილის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - მ. 
თამარაშვილის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ვაჟა ფშაველას ჩიხი - ს. ზაქარიაძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - მ/ს 
"დელისი"-ს მიმდებარე ტერიტორია.

უკუ მიმართულება: მ/ს "დელისი"-ს მიმდებარე ტერიტორია - ვაჟა ფშაველას გამზირი - მ. თამარაშვილის 
გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი -პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. -შ. რუსთაველის გამზირი -
თავისუფლების მოედანი -ა. პუშკინის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი - ნ. ბარათაშვილის 
აღმართი - ქეთევან დედოფლის გამზირი -მოსკოვის გამზირი -ქინძმარაულის I შესახვევი - გარდაბნის 
გზატკეცილი -გარდაბნის გზატკეცილი (ნაკადულის II გასასვლელის გადაკვეთის მიმდებარედ).

10 ST14
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მარშრუტის მოძრაობის მიმართულება შენიშვნა

შ. ნუცუბიძის IV მ/რ (შალვა ნუცუბიძის V მ/რ-ის გადასახვევის მიმდებარედ) - ა. ვარაზის ქ. - შ.
ნუცუბიძის IV მ/რ (#19-20-21-22-29-28-კორპუსების გავლით) - კ. კაპანელის ქ. (#14-6-5-4-3-2-1-11
კორპუსების გავლით) - შ. ნუცუბიძის IV მ/რ ( #12,3,2,1 კორპუსების გავლით) - ნუცუბიძის II მ/რ
(ბ. ჟღენტის ქ.) - შ. ნუცუბიძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი - მ. თამარაშვილის
გამზირი - ა. ყაზბეგის გამზირი - გ. კარტოზიას ქ. - ვლადიმერ და არჩილ ასათიანების ქ.
(მობრუნება ბახტრიონის ქუჩის გადაკვეთასთან) - ს. ცინცაძის ქ. - პეკინის გამზირი - მ. კოსტავას
ქ. - გმირთა მოედანი - თ. მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი (თბილისი ცენტრალის
მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი (თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ) - თ. მეფის
გამზირი -გმირთა მოედანი - მ. კოსტავას ქ. -გ. მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი - ს. ცინცაძის ქ. -
გ. კარტოზიას ქ. -ა. ყაზბეგის გამზირი -მ. თამარაშვილის გამზირი -ვაჟა ფშაველას გამზირი -ფ.
თავაძის ქ. -შ. ნუცუბიძის ქ. -ბესარიონ ჟღენტის ქ. (შალვა ნუცუბიძის II მ/რ) - შალვა ნუცუბიძის
IV მ/რ ( #1,2,3,12 კორპუსების გავლით) - კონსტანტინე კაპანელის ქ. (#11-1-2-3-5-6-14
კორპუსების გავლით) - შალვა ნუცუბიძის IV მ/რ ( #28-29-22-21-20-19 კორპუსების გავლით) -
ავთო ვარაზის ქ. - შალვა ნუცუბიძის V მ/რ-ის გადასახვევის მიმდებარედ.

city

1 SC 122



მ/ს „დიდუბე“ (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. -
აბასთუმნის ქ. - ვაგზლის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - დ. აღმაშენებლის გამზირი - კ.
მარჯანიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი - მ. ჯავახიშვილის ქ. - პირველი რესპუბლიკის მოედანი - შ.
რუსთაველის გამზირი - თავისუფლების მოედანი - ნ. ბარათაშვილის ქ. -ნ. ბარათაშვილის ხიდი -
ნ. ბარათაშვილის აღმართი - ქ. დედოფლის გამზირი - ბოჭორმის ქ. - იალბუზის ქ. - 300
არაგველის ხიდი - გულუას მოედანი - გულუას ქ. - დ. გულიას მოედანი - დ. გულიას ქ. - რ.
ჰოლბრუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ვ. ჩაჩავას ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ევროპის ქ. -თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტი.

უკუ მიმართულება: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი - ევროპის ქ. -კახეთის გზატკეცილი -
ვ. ჩაჩავას ქ. - აწყურის ქ. - კახეთის I შესახვევი -ნავთლუღის ქ. -  რ. ჰოლბრუკის ქ. -დ. გულიას ქ. - 
გულუას ქ. -გულუას მოედანი -300 არაგველის ხიდი -იალბუზის ქ. -ბოჭორმის ქ. - ლ. კაჩინსკის
ქ. - ქ. დედოფლის გამზირი - ნ. ბარათაშვილის აღმართი - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -ნ.
ბარათაშვილის ქ. -ა. პუშკინის ქ. - თავისუფლების მოედანი -შ. რუსთაველის გამზირი - მ.
ჯავახიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი - კ. მარჯანიშვილის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - თამარ
მეფის გამზირი -ვაგზლის მოედანი (თბილისი ცენტრალის გავლით)-თამარ მეფის გამზირი -მ.
წინამძღვრიშვილის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს „დიდუბე“ (ქვედა გასასვლელი).   

ზემო ფონიჭალის დასახლება (#12 კორპუსი - ანდრო ჟორდანიას ქ. - ლევან ღოღობერიძის ქ.
(#9,1,3,7,21,23 სახლების გავლით) - ზემო ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #28,14,15,19,23,20
კორპუსების გავლით) - მარნეულის გზატკეცილი - ვ. გორგასალის ქ. - დ. გულიას მოედანი - დ.
გულიას ქ. - რ. ჰოლდბრუკის ქუჩა - ნავთლუღის ქ. - ქ. დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი
- ჯავახეთის ქ. (მობრუნება მ/ს "ვარკეთილთან") - 17 შინდისელი გმირის ქ. - ა. წულუკიძის ქ. -
იოსებ და ლევან ორბელების ქ. - ზ. ბეგიაშვილის ქ. - დ. კვაჭანტირაძის ქ. - ნ. მუსხელიშვილის ქ. -
შ. მშველიძის ქ. - ვაზისუბნის II მ/რ (#2-4-11-6 კორპუსების გავლით) - ვაზისუბნის II მ/რ (#23
კორპუსის მიმდებარედ).

2 SC 112

3 SC 120



უკუ მიმართულება: ვაზისუბნის II მ/რ (#23 კორპუსის მიმდებარედ) - ვაზისუბნის II მ/რ (#6-11-4-
2 კორპუსების გავლით) -შ. მშველიძის ქ. - ნ. მუსხელიშვილის ქ. - დ. კვაჭანტირაძის ქ. - ზ.
ბეგიაშვილის ქ. - იოსებ და ლევან ორბელების ქ. - ა. წულუკიძის ქ. - ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ.
- მ/ს "ვარკეთილი" - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქ. დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. -
რ. ჰოლდბრუკის ქუჩა - დ. გულიას ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - მარნეულის გზატკეცილი -ზემო
ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #20,23,19,15,14,28 კორპუსების გავლით, ლევან ღოღობერიძის
ქ. , ანდრო ჟორდანიას ქ. #12 კორპუსი)

ზემო ფონიჭალის დასახლება (#12 კორპუსი - ანდრო ჟორდანიას ქ. - ლევან ღოღობერიძის ქ.
(#9,1,3,7,21,23 სახლების გავლით) - ზემო ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #28,14,15,19,23,20
კორპუსების გავლით) - მარნეულის გზატკეცილი - ვ. გორგასალის ქ. - კ. აფხაზის ქ. -
თავისუფლების მოედანი - ნ. ბარათაშვილის ქ. (გაჩერება "კონკის" მხარეს).

უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. (გაჩერება "კონკის" მხარეს) - ნ. ბარათაშვილის ქ. -
თავისუფლების მოედანი - კ. აფხაზის ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - მარნეულის გზატკეცილი -ზემო
ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #20,23,19,15,14,28 კორპუსების გავლით, ლევან ღოღობერიძის
ქ. , ანდრო ჟორდანიას ქ. #12 კორპუსი)

ზღვის უბნის III მ/რ-ის IV კვ. (#65 კორპუსის მიმდებარედ) - ლევან რჩეულიშვილის ქ. (ზღვის
უბნის III მ/რ, IV-III კვ.) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის V-IV - III-II-I
კვარტალი) - მ/ს ,,სარაჯიშვილი"- დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქუჩის
გადაკვეთასთან) - თ. შეშელიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. -გ. მიდელის ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა.
ბელიაშვილის ქ. - ნ. ბოხუას ქ. - ლუბლიანას ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ბ.
პაიჭაძის ქ. - გ. რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - გ. ცაბაძის
ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - ჭოროხის ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო ქ. - ზაარბრიუკენის
მოედანი - ლ. ტოლსტოის ქ. - კ. ხეთაგუროვის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -ნ.  ბარათაშვილის ქ.

უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი - მტკვრის მარცხენა სანაპირო -
კ. ხეთაგუროვის ქ. - მ. გოგიბერიძის ქ. -ზაარბრიუკენის მოედანი - მტკვრის მარცხენა სანაპირო
ქ. - კ. მარჯანიშვილის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი -გ. ცაბაძის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი -შ.
შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის გამზირი -ბ. პაიჭაძის ქ. -რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის
ქ. - ლუბლიანას ქ. -ნ. ბოხუას ქ. -ა. ბელიაშვილის ქ. -ჯ. ბალანჩინის ქ. -გ. მიდელის ხიდი -გ.
მინდელის ქ. - თ. შეშელიძის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი (მობრუნება შატილის ქუჩის
გადაკვეთასთან) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის I-II-III-IV-V კვარტალი) -
ლევან რჩეულიშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ, III-IV კვ.) - ზღვის უბნის III მ/რ-ის IV კვ. (#65
კორპუსის მიმდებარედ).

3 SC 120

4 SC 121

5 SC101



დაბა ზაჰესის დასახლება (ავჭალის ქ., ბენზინ გასამართი სადგურის მიმდებარე ტერიტორია) -
ავჭალის ქ. - ე. ანდრონიკაშვილის ქ. - უწერის ქ. - ლიბანის ქ. - დ. სარაჯიშვილის გამზირი - დ.
გურამიშვილის გამზირი - ც. დადიანის ქ. -რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი (მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი (მიმდებარედ) - ც. დადიანის ქ. - დ.
გურამიშვილის გამზირი -დ. სარაჯიშვილის გამზირი -ლიბანის ქ. -უწერის ქ. -ე.
ანდრონიკაშვილის ქ. -ავჭალის ქ. -დაბა ზაჰესის დასახლება (ავჭალის ქ., ბენზინ გასამართი
სადგურის მიმდებარე ტერიტორია).

ორხევის დასახლება (თენგიზ ჩანტლაძის ქ., #5-ის მიმდებარედ) - თენგიზ ჩანტლაძის ქ. - კობა
ახვლედიანის ქ. - გიორგი ახვლედიანის ქ. - გიორგი მუხაძის ქ. - თენგიზ ჩანტლაძის ქ.) - კახეთის 
გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - მეველეს ქ. - ციხისძირის მე-2 შესახვევი -
ციხისძირის ქ. - წულაძის ქ. - ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი - დ. გულიას ქ. (ცენტრალური
ავტოსადგური).

უკუ მიმართულება: დ. გულიას ქ. (ცენტრალური ავტოსადგური) - გულიას ქ. - ბერი გაბრიელ
სალოსის გამზირი -ბერი გაბრიელ სალოსის III შესახვევი - წულაძის ქ. -ციხისძირის ქ. -
ციხისძირის მე-2 შესახვევი - მეველეს ქ. -მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. -კახეთის
გზატკეცილი - ორხევის დასახლება (თენგიზ ჩანტლაძის ქ. - გიორგი მუხაძის ქ. -გიორგი
ახვლედიანის ქ. -კობა ახვლედიანის ქ. - თენგიზ ჩანტლაძის ქ. - თენგიზ ჩანტლაძის ქ. (#5-ის
მიმდებარედ).

ქვემო ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #19-ის მიმდებარედ) - რუსთავის გზატკეცილი - ვ.
გორგასალის ქ. - კ. აფხაზის ქ. - თავისუფლების მოედანი - შ. რუსთაველის გამზირი -მ. კოსტავას
ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - წყნეთის გზატკეცილი - ბაგები (წყნეთის
გზატკეცილი, კორპუსი #2-ის მიდებარედ, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის საერთო
საცხოვრებელი).

უკუ მიმართულება: ბაგები (წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი #2-ის მიდებარედ, თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის საერთო საცხოვრებელი) - წყნეთის გზატკეცილი -ი. ჭავჭავაძის
გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - მ. კოსტავას ქ. - შ. რუსთაველის გამზირი -თავისუფლების
მოედანი -კ. აფხაზის ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი -ქვემო ფონიჭალის
დასახლება (კორპუსი #19-ის მიმდებარედ). 

7 SC 124

8 MC 7
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მ/ს ,,სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ)- დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქუჩის
გადაკვეთასთან) -ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის I-II-III კვარტალი) - უცნობ
გმირთა ქ.(თბილისის ზღვა) - ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი - ი. პილსუდსკის ქ. -
ვაზისუბნის მე-3 მ/რ, მე-2 კვ. (კორპუსი #17-ის მიმდებარედ). 

უკუ მიმართულება: ვაზისუბნის მე-3 მ/რ, მე-2 კვ. (კორპუსი #17-ის მიმდებარედ)- ი.
პილსუდსკის ქ. (მობრუნება თ. დავითაიას ქუჩის მიმდებარედ) - ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ
თბილისი -უცნობ გმირთა ქ.(თბილისის ზღვა) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-
ის III-II-I კვარტალი) - მ/ს ,,სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ). 

დაბა ზაჰესის დასახლება (ავჭალის ქ., ბენზინ გასამართი სადგურის მიმდებარე ტერიტორია) -
ავჭალის ქ. -სხვიტორის ქ. (ზაჰესის ხიდის-აკვედუკის გავლით) - დ. აღმაშენებლის ხეივანი -
მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - ი. გაგარინის ქ. - ზ. ჟვანიას მოედანი - პეკინის გამზირი - ვაჟა
ფშაველას გამზირი - ფ. თავაძის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. - ვაჟა ფშაველას ჩიხი - მ/ს „დელისი“
(მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: მ/ს „დელისი“ (მიმდებარედ) -ვაჟა ფშაველას გამზირი - პეკინის გამზირი -ზ.
ჟვანიას მოედანი -ი. გაგარინის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი -
სხვიტორის ქ. (ზაჰესის ხიდის-აკვედუკის გავლით) - ავჭალის ქ. -დაბა ზაჰესის დასახლება
(ავჭალის ქ., ბენზინ გასამართი სადგურის მიმდებარე ტერიტორია).

დაბა კოჯორი (იუნკერების და უძოს ქუჩების გადაკვეთა) - თბილისი-კოჯრის ქ. (სოფ.
ტაბახმელას, სოფ. შინდისის, სოფელი წავკისის, წავკისის ველის გავლით) - კოჯრის
გზატკეცილი - მ. მაყაშვილის აღმართი - მ. მაყაშვილის ქ. - ამაღლების ქ. - ლ. ასათიანის
შესახვევი - ლ. ასათიანის ქ. - შ. დადიანის ქ. - თავისუფლების მოედანი - ნ. ბარათაშვილის ქ. (#2-
ის მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. (#2-ის მიმდებარედ) - ნ. ბარათაშვილის ქ. - გ.
ლეონიძის ქ. - მ. ლერმონტოვის ქ. - პ. იაშვილის ქ. - ამაღლების ქ. - მ. მაყაშვილის ქ. - მ.
მაყაშვილის აღმართი - კოჯრის გზატკეცილი - თბილისი-კოჯრის ქ. (წავკისის ველის, სოფ.
წავკისის, სოფ. შინდისის, სოფ. ტაბახმელას გავლით) - დაბა კოჯორი (იუნკერების და უძოს
ქუჩების გადაკვეთა).

9 SC 125

11 SC 701

10 MC 1



მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ) - ნ. დუმბაძის გამზირი - მუხიანის III მ/რ (#I-22
კორპუსების გავლით) - ი. ნონეშვილის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ანაპის 414-ე
დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის V-IV - III-II-I კვარტალი) - ჩარგლის ქ. - გუდამაყრის ქ. - დ.
გურამიშვილის გამზირი - ც. დადიანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - გ. მაზნიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის
ქ. - მ. გოგიბერიძის ქ. - ზაარბრიუკენის მოედანი - ჩუღურეთის ხიდი - მშრალი ხიდი - გ.
ათონელის ქ. - ს. ვირსალაძის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - ნ. ბარათაშვილის ქ. (#2-ის
მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. (#2-ის მიმდებარედ) - თავისუფლების მოედანი -
შ. რუსთაველის გამზირი - გ. ჭანტურიას ქ. - გ. ათონელის ქ. - მშრალი ხიდი - ჩუღურეთის ხიდი -
ზაარბრიუკენის მოედანი - მ. გოგიბერიძის ქ. - ა. ჩიქობავას ქ. -გ. ჩიტაიას ქ. - ც. დადიანის ქ. -დ.
გურამიშვილის გამზირი -გუდამაყრის ქ. -ჩარგლის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის
XI მ/რ-ის I-II-III-IV-V კვარტალი) - ა. ისააკიანის ქ. -ა. გობრონიძის ქ. - ი. ნონეშვილის ქ. -
მუხიანის III მ/რ (#22-I კორპუსების გავლით) -ნ. დუმბაძის გამზირი - მუხიანის III მ/რ (#5"ა"
კორპუსის მიმდებარედ).

ვაზისუბანი II მ/რ (#23 კორპუსის მიმდებარედ) - ვაზისუბნის III მ/რ I კვ.(#3,4,5,6 კორპუსების
გავლით) - ვაზისუბნის I მ/რ (#15,14,13 კორპუსების გავლით) - თ. დავითაიას ქ. - შ. პეტეფის ქ. -
17 შინდისელი გმირის ქ. - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქ. დედოფლის გამზირი - ნ.
ბარათაშვილის აღმართი - კ. ხეთაგუროვის ქ. - მ. გოგიბერიძის ქ. - ზაარბრიუკენის მოედანი -
მტკვრის მარცხენა სანაპირო - კ. მარჯანიშვილის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - თამარ მეფის
გამზირი - მ. კოსტავას ქ. -გ. სააკაძის მოედანი - ჟ. შარტავას ქ. - ს. კანდელაკის ქ. -
რესპუბლიკური საავადმყოფო (იონა ვაკელის ქ.).

უკუ მიმართულება: რესპუბლიკური საავადმყოფო (იონა ვაკელის ქ.) - ს. კანდელაკის ქ. -ჟ.
შარტავას ქ. -გ. სააკაძის მოედანი -მ. კოსტავას ქ. -თამარ მეფის გამზირი -დ. აღმაშენებლის
გამზირი - კ. მარჯანიშვილის ქ. - ჭოროხის ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო -ზაარბრიუკენის
მოედანი -ლ. ტოლსტოის ქ. -კ. ხეთაგუროვის ქ. -მტკვრის მარცხენა სანაპირო - ევროპის მოედანი
(მობრუნება)- ნ. ბარათაშვილის აღმართი - ქ. დედოფლის გამზირი -ჯავახეთის ქ. (მობრუნება მ/ს
"ვარკეთილთან) - 17 შინდისელი გმირის ქ. - შ. პეტეფის ქ. - თ. დავითაიას ქ. - ი. პილსუდსკის ქ. -
ვაზისუბნის III მ/რ I კვ.(#6,5,4,3 კორპუსების გავლით) - ვაზისუბანი II მ/რ (#23 კორპუსის
მიმდებარედ).

მ/ს "ისანი" (მიმდებარედ) - ქ. დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - კახეთის
გზატკეცილი - ი. იუმაშევის ქ. - ლილოს დასახლება (ჭირნახულის ქ. - ე. აფხაზავას ქ. - ე.
აფხაზავას II შესახვევი - ევგენი აფხაზავას IV შესახვევი - ევგენი აფხაზავას ქ. - სტურუას ქ. (#3
კორპუსი).

უკუ მიმართულება: ლილოს დასახლება (სტურუას ქ. #3 კორპუსი - სტურუას ქ. - ე. აფხაზავას II
შესახვევი -ე. აფხაზავას ქ. - ჭირნახულის ქ.) - ი. იუმაშევის ქ. -კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის
ქ. - მოსკოვის გამზირი -ქ. დედოფლის გამზირი -მ/ს "ისანი" (მიმდებარედ).

SC113
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გლდანულას დასახლება (#4 კორპუსის მიმდებარედ) - გლდანის ხევის ქ. - თიანეთის
გზატკეცილი - ქერჩის ქ. - ფ. მოსულიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი"
(მიმდებარედ). 

უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I-II მ/რ) - ფ.
მოსულიშვილის ქ.- ქერჩის ქ. - თიანეთის გზატკეცილი - გლდანის ხევის ქ. - გლდანულას
დასახლება (#4 კორპუსის მიმდებარედ).

სოფელი დიღომი (აღმაშენებლის და სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთა) - აღმაშენებლის ქ.
(სოფელი დიღომი) - პ. სარაჯიშვილის ქ. - ვ. გოძიაშვილის ქ. (ვაშლიჯვარის დასახლება) - მ.
მაჭავარიანის ქ. (112-ის გავლით) - ი. ბერიტაშვილის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. - იონა ვაკელის ქ. - ვაჟა
ფშაველას გამზირი -მ/ს „დელისი“ (მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: მ/ს „დელისი“ (მიმდებარედ) - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ა. ყაზბეგის გამზირი
(მობრუნება ქავთარაძის ქ. #1-ის მიმდებარედ) - იონა ვაკელის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. -ი.
ბერიტაშვილის ქ. - მ. მაჭავარიანის ქ. (112-ის გავლით) -ვ. გოძიაშვილის ქ. (ვაშლიჯვარის
დასახლება) - პ. სარაჯიშვილის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი (მობრუნება დავით
აღმაშენებლის ძეგლთან)- დ აღმაშენებლის ქ. (სოფელი დიღომი) - სოფელი დიღომი
(აღმაშენებლის და სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთა).

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - გ.
რობაქიძის გამზირი - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - სოფ. დიღომი (დ. აღმაშენებლის ქ. -
დიდგორის ქ. - გაბრიელ ათონელის ქ. - დ. სარაჯიშვილის ქ. - დიდგორის ქ.) - პეტრე
სარაჯიშვილის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის
ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) (წრიული). 

მ/ს „სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ (მიმდებარე ტერიტორია) - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - პ. ქავთარაძის
ქ. - მარიჯანის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - ს. კანდელაკის ქ. - ჟ. შარტავას ქ. - გ. სააკაძის მოედანი - გ.
სააკაძის დაღმართი - ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი - ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. - ა. წერეთლის
გამზირი - აბასთუმნის ქ. - ვაგზლის მოედანი-თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ. 
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უკუ მიმართულება: თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ - ვაგზლის მოედანი - თამარ მეფის
გამზირი - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - ქუთაისის ქ. - ვახუშტი
ბაგრატიონის ხიდი -გ. სააკაძის დაღმართი -გ. სააკაძის მოედანი -ჟ. შარტავას ქ. - ს. კანდელაკის
ქ. -შ. ნუცუბიძის ქ. -მარიჯანის ქ. -პ. ქავთარაძის ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. -მ/ს „სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მიმდებარე ტერიტორია).

სოფელი თხინვალა (ს. ავალიანის ქუჩის და ს. ავალიანის I შესახვევის გადაკვეთის მიმდებარედ) -
სოფელი თხინვალა (ს. ავალიანის ქ. -თხინვალას ქ. - ი. კეჭაყმაძის ქ.) - ლ. კვაჭაძის ქ. -
ფერმწერთა ქ. - ტ. თვალჭრელიძის ქ. (მობრუნება ა. ბანძელაძის ქუჩის გადაკვეთასთან) -
ფერმწერთა ქ. - ა. ვარაზის ქ. (შ. ნუცუბიძის IV მ/რაიონი) - ბ. ჟღენტის ქ. (შ. ნუცუბიძის II
მ/რაიონი) - შ. ნუცუბიძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. - ვაჟა ფშაველას ჩიხი - ვაჟა
ფშაველას გამზირი (მ/ს "დელისი") - ა. ყაზბეგის გამზირი (მობრუნება პ. ქავთარაძის ქ. 1-თან)- 
მ. თამარაშვილის გამზირი - უნივერსიტეტის ქ. (ი. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის მაღლივი
კორპუსი).

უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ. (ი. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის მაღლივი
კორპუსი) - მ. თამარაშვილის გამზირი (მობრუნება ჭ. ამირეჯიბის გზატკეცილის პირდაპირ) - მ/ს
"დელისი" (ვაჟა ფშაველას გამზირი)- ფ. თავაძის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - ბ. ჟღენტის ქ. (შ.
ნუცუბიძის II მ/რაიონი) - ა. ვარაზის ქ. (შ. ნუცუბიძის IV მ/რაიონი) - ფერმწერთა ქ. - ტ.
თვალჭრელიძის ქ. (მობრუნება ა. ბანძელაძის ქუჩის გადაკვეთასთან) - ლ. კვაჭაძის ქ. - ი.
კეჭაყმაძის ქ. - სოფელი თხინვალა (ს. ავალიანის ქუჩის და ს. ავალიანის I შესახვევის გადაკვეთის
მიმდებარედ).

ქვემო ფონიჭალა (კორპუსი #19) - რუსთავის გზატკეცილი - ვ. გორგასალის ქ. - დ. გულიას
მოედანი - დ. გულიას ქ. - რ. ჰოლდბრუკის ქუჩა - ნავთლუღის ქ. - ქეთევან დედოფლის გამზირი -
მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. - ზ. პატარიძის ქ. - ჰოთელს & პრეფერენს
ჰუალინგ თბილისის მიმდებარედ.

უკუ მიმართულება: ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი - ზ. პატარიძის ქ. - ვ. კუპრაძის ქ. -
ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქეთევან დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. - რ.
ჰოლდბრუკის ქუჩა - დ. გულიას ქ. - დ. გულიას მოედანი - ვ. გორგასალის ქ. - რუსთავის
გზატკეცილი - ქვემო ფონიჭალის დასახლება (კორპუსი #19).

ი. ჭავჭავაძის გამზირი (#41-ის მიმდებარედ) - მ. თამარაშვილის გამზირი - ა. ყაზბეგის გამზირი -
პეკინის გამზირი - მ. კოსტავას ქ. - ვარაზისხევის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი (#41-ის მიმდებარედ)
(წრიული).

19 add23

20 add25
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ზღვის უბნის III მ/რ-ის IV კვ. (#65 კორპუსის მიმდებარედ) - ლევან რჩეულიშვილის ქ. (თემქის III
მ/რ, IV-III კვ.) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის V-IV - III-II-I კვარტალი) -
ურეკის ქ. - პეტრე გამყრელიძის ქ. - ალექსანდრე ბარამიძის ქ. - დავით გურამიშვილის გამზირი -
ცოტნე დადიანის ქ. - გიორგი ჩიტაიას ქ. - დავით კლდიაშვილის ქ. - ივანე ჯავახიშვილის ქ. -
კონსტიტუციის ქ. - გიორგი ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი (მობრუნება ვაგზლის
მოედნის გადაკვეთასთან) - თევდორე მღვდლის ქ. - ვაგზლის მოედნისა და აბასთუმნის ქუჩის
გადაკვეთის მიმდებრედ (ყოფილი სასტუმრო „კოლხეთის“ მიმდებარედ)

უკუ მიმართულება: ვაგზლის მოედნისა და აბასთუმნის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებრედ
(ყოფილი სასტუმრო „კოლხეთის“ მიმდებარედ) - თამარ მეფის გამზირი - ეგნატე ნინოშვილის ქ. -
კონსტიტუციის ქ. - მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქ. - კოტე მარჯანიშვილის ქ. - გიორგი ჩიტაიას ქ. -
ც. დადიანის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - ალექსანდრე ბარამიძის ქ. -პეტრე გამყრელიძის ქ. -
ურეკის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ისI-II-III-IV-V კვარტალი) - ლევან
რჩეულიშვილის ქ. (თემქის III მ/რ, III- IV კვ.) -ზღვის უბნის III მ/რ-ის IV კვ. (#65 კორპუსის
მიმდებარედ).

მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ) - ნ. დუმბაძის გამზირი - მუხიანის III მ/რ (#I-22
კორპუსების გავლით) - ი. ნონეშვილის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - გ. რომელაშვილის
ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის III - II - I კვარტალი) - ზღვის უბნის IV მ/რ (მობრუნება სარაჯიშვილის
ქ. #1-ის მიმდებარედ) - ჩარგლის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ.- დ. გურამიშვილის გამზირი - თ.
ერისთავის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - გ. ცაბაძის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - თამარ მეფის
გამზირი - სადგურის მოედანი (თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ). 

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი (თბილისი ცენტრალის მიმდებარედ) - თამარ მეფის
გამზირი -მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი -თ. ერისთავის ქ. - დ. გურამიშვილის
გამზირი -ანაპის 414-ე დივიზიის ქ.- ჩარგლის ქ. - ზღვის უბნის IV მ/რ (მობრუნება
სარაჯიშვილის ქ. #1-ის მიმდებარედ) - გ. რომელაშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის I-II -III
კვარტალი) - ა. ისააკიანის ქ. -ა. გობრონიძის ქ. -ი. ნონეშვილის ქ. - მუხიანის III მ/რ (#22-I
კორპუსების გავლით) -ნ. დუმბაძის გამზირი - მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ)

კ. მარჯანიშვილის ქუჩისა და კ. მარჯანიშვილის მოედნის გადაკვეთის მიმდებარედ- კ.
მარჯანიშვილის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - ტ. გრანელის ქ. - ლამის ქ. - პ. სააკაძის ქ. - მნათობის ქ.
#73-ის პირდაპირ.     

უკუ მიმართულება: მნათობის ქ. #73-ის პირდაპირ - პ. სააკაძის ქ. - ლამის ქ. - ტ. გრანელის ქ. - გ.
მაზნიაშვილის ქ. - კიევის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - კ. მარჯანიშვილის მოედანი - კ.
მარჯანიშვილის ქუჩისა და კ. მარჯანიშვილის მოედნის გადაკვეთის მიმდებარედ.
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ავიაქიმიის ქ. (#53-ის მიმდებარედ) - ავიაქიმიის ქ. - სანავარდოს ქ. - წერონისის ქ. - კლდეკარის ქ.
- სამღერეთის ქ. - რ. ურიდიას ქ. - ც. დადიანის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ც. დადიანის ქ. -რ. ურიდიას ქ. -
სამღერეთის ქ. -კლდეკარის ქ. - წერონისის ქ. -სანავარდოს ქ. -ავიაქიმიის ქ. -ავიაქიმიის ქ. (#53-ის
მიმდებარედ).

შ. ნუცუბიძის IV მ/რ (შ. ნუცუბიძის V მ/რ-ის გადასახვევის მიმდებარედ) - ა. ვარაზის ქ. - შ.
ნუცუბიძის IV მ/რ (#19-20-21-22-29-28-კორპუსების გავლით) - კ. კაპანელის ქ. (#14-6-5-4-3-2-1-11-
12 კორპუსების გავლით) - ბ. ჟღენტის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - მარიჯანის ქ. - პეტრე ქავთარაძის ქ. -
ა. ყაზბეგის გამზირი - მ. თამარაშვილის გამზირი -გ. წერეთლის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი
(მობრუნება ვაკის პარკთან) -მ. თამარაშვილის გამზირი -ვაჟა ფშაველას გამზირი - მარიჯანის ქ. -
შ. ნუცუბიძის ქ. - ბ. ჟღენტის ქ. (შ. ნუცუბიძის II მ/რ) - კ. კაპანელის ქ. (#12-11-1-2-3-5-6-14
კორპუსების გავლით) - შ. ნუცუბიძის IV მ/რ ( #28-29-22-21-20-19 კორპუსების გავლით) - ა.
ვარაზის ქ. - შ. ნუცუბიძის V მ/რ-ის გადასახვევის მიმდებარედ (წრიული).

ი. ჭავჭავაძის გამზირი (ვაკის პარკის მიმდებარედ) - პ. მელიქიშვილის ქ. -მ. კოსტავას ქ. - გ.
სააკაძის მოედანი - ჟ. შარტავას ქ. - ა. კალანდაძის ქ. - პეკინის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი -
მ. თამარაშვილის გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი (ვაკის პარკის მიმდებარედ)(წრიული).

ქიზიყის ქ. (#5 კორპუსის მიმდებარედ) - ქიზიყის ქ. - პოლიციის ქ. - ა. ენუქიძის ქ. - ბ. ჭიჭინაძის
ქ. - გუმათჰესის ქ. - ქინძმარაულის ქ. - მოსკოვის გამზირი - მ/ს "სამგორი" (ქვედა გასასვლელი) -
ქ. დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. - დ. გულიას ქ.
(ავტოსადგური)(მობრუნება დ. გულიას მოედანზე).

უკუ მიმართულება: დ. გულიას ქ. (ავტოსადგური) - დ. გულიას ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. -
ნავთლუღის ქ. -ქ. დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი -ქინძმარაულის ქ. - გუმათჰესის ქ. -
ბ. ჭიჭინაძის ქ. -ა. ენუქიძის ქ. -პოლიციის ქ. -ქიზიყის ქ. -ქიზიყის ქ. (#5 კორპუსის მიმდებარედ)  

ლილო მოლი - კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქეთევან დედოფლის
გამზირი - ვ. ჩაჩავას ქ.- კახეთის გზატკეცილი - ჯ. ბუშის ქ. -ლ. კაჩინსკის ქ. - ა. ზურაბაშვილის ქ. -
ალ. წურწუმიას ქ. - მ/ს „ავლაბარი“ - ნ. ბარათაშვილის აღმართი - კ. ხეთაგუროვის ქ. - ა.
ჩიქობავას ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - კ. აბაშიძის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ.
წინამძღვრიშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი. 
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უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. -
ლ.ტოლსტოის ქ. -კ. ხეთაგუროვის ქ. -მტკვრის მარცხენა სანაპირო (მობრუნება ევროპის
მოედანზე) - ნ. ბარათაშვილის აღმართი - ალ. წურწუმიას ქ. -ა. ზურაბაშვილის ქ. - ლ. კაჩინსკის
ქ. - ჯ. ბუშის ქ. -კახეთის გზატკეცილი - ვ. ჩაჩავას ქ.- აწყურის ქ. - კახეთის I შესახვევი - ქეთევან
დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი -ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ლილო მოლი.

დაბა წყნეთი (შ. რუსთაველის ქ., მაია წყნეთელის ძეგლთან) - დაბა წყნეთი (შოთა რუსთაველის
ქ. - დავით აღმაშენებლის ქ. - დიმიტრი ამილახვარის ქ.) - წყნეთის გზატკეცილი - ი. ჭავჭავაძის
გამზირი - მ. თამარაშვილის გამზირი -ვაჟა ფშაველას გამზირი -ფ. თავაძის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. -
ვაჟა ფშაველას ჩიხი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - მ/ს „დელისი“.

უკუ მიმართულება: მ/ს „დელისი“ - ვაჟა ფშაველას გამზირი - ა. ყაზბეგის გამზირი (მობრუნება
ვაჟა ფშაველას გამზირი #68-სთან) - მ. თამარაშვილის გამზირი -ი. ჭავჭავაძის გამზირი -
წყნეთის გზატკეცილი - შოთა რუსთაველის ქ. (დაბა წყნეთი) - დაბა წყნეთი (შ. რუსთაველის ქ.,
მაია წყნეთელის ძეგლთან).

მ/ს „სახელმწიფო უნივერსიტეტი“(მიმდებარედ) - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - ა.
ყაზბეგის გამზირი - მ. თამარაშვილის გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - მიშველაძის ქ. - ი.
აბაშიძის ქ. - ვ. ბარნოვის ქ. - პ. კაკაბაძის ქ. - დ. ჭონქაძის ქ. - ლ. ასათიანის ქ. - შ. დადიანის ქ. -
თავისუფლების მოედანი - ნ. ბარათაშვილის ქ. ("კონკის" მხარეს).

უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. (კონკის "მხარეს") - ნ. ბარათაშვილის ქ. - ა. პუშკინის ქ. -
თავისუფლების მოედანი - გ. ლეონიძის ქ. - მ. ლერმონტოვის ქ. - პ. იაშვილის ქ. - ამაღლების ქ. -
დ. ჭონქაძის ქ. - პ. კაკაბაძის ქ. -კ. მაყაშვილის ქ. - მ. ზანდუკელის ქ. - ვ. ბარნოვის ქ. -ი. აბაშიძის
ქ. -დარიალის ქ. - ზ. ფალიაშვილის ქ. - ნ. ბერძენიშვილის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - მ.
თამარაშვილის გამზირი - ვაჟა ფშაველას გამზირი - პ. ქავთარაძის ქ. (გადასვლა ვაჟა ფშაველას
გამზირი #68-ის გავლით) - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - მ/ს „სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ (მიმდებარედ).

თბილისი მოლი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება ზაჰესის ხიდამდე) - ფარნავაზ მეფის
გამზირი - მირიან მეფის ქ. - ჯ.ბალანჩინის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - გ. მინდელის ქ. - თ.
შეშელიძის ქ. - მ/ს „სარაჯიშვილი“.

უკუ მიმართულება: მ/ს ,,სარაჯიშვილი"- დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქუჩის
გადაკვეთასთან) - თ. შეშელიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. -გ. მიდელის ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. -
მირიან მეფის ქ. -ფარნავაზ მეფის გამზირი -დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება ჯ.
შალიკაშვილის ქუჩის მოპირდაპირედ)- თბილისი მოლი.

31 sc 715

32 SC 115

29 sc 712

30 sc 713



მთაწმინდის პარკი - ოქროყანის დასახლება (ბომბორას ქ. - ინოვაციების ქ. - პარკის ქ. (მობრუნება
ნასახლარის ქუჩაზე) - ინოვაციების ქ. -თბილისის ქ.) -კოჯრის გზატკეცილი - მ. მაყაშვილის
აღმართი - მ. მაყაშვილის ქ. - ამაღლების ქ. - ლ. ასათიანის შესახვევი - ლ. ასათიანის ქ. - შ.
დადიანის ქ. - თავისუფლების მოედანი - ნ. ბარათაშვილის ქ. ("კონკის" მხარეს).

უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. ("კონკის" მხარეს) - ნ. ბარათაშვილის ქ. - თავისუფლების
მოედანი - გ. ლეონიძის ქ. - გ. ქიქოძის ქ. - მ. ლერმონტოვის ქ. - პ. იაშვილის ქ. - ამაღლების ქ. - მ.
მაყაშვილის ქ. - მ. მაყაშვილის აღმართი - კოჯრის გზატკეცილი - ოქროყანის დასახლება
(თბილისის ქუჩა - ინოვაციების ქ. - პარკის ქ. (მობრუნება ნასახლარის ქუჩაზე) - ინოვაციების ქ. -
ბომბორას ქ.)- მთაწმინდის პარკი.

გ. ცქიტიშვილის ქ. - გ. ხანძთელის ქ. - ალ. მანაგაძის ქ. - ბიჭვინთის ქ. (მობრუნება ბიჭვინთის ქ.
#7-9-ის მიმდებარედ) - ალ. მანაგაძის ქ. - უწერის ქ. - ლიბანის ქ. - პ. სარაჯიშვილის გამზირი - დ.
გურამიშვილის გამზირი - ქსნის ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო - სამტრედიის ქ. - ა. წერეთლის
გამზირი - მ/ს „დიდუბე“ (ქვ. გასასვლელი). 

უკუ მიმართულება: მ/ს „დიდუბე“ (ქვ. გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი -სამტრედიის ქ. -
მტკვრის მარცხენა სანაპირო - ქსნის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - პ. სარაჯიშვილის გამზირი -
ლიბანის ქ. -უწერის ქ. - ალ. მანაგაძის ქ. -ბიჭვინთის ქ. (მობრუნება ბიჭვინთის ქ. #7-9-ის
მიმდებარედ)- ალ. მანაგაძის ქ. - გ. ხანძთელის ქ. -გ. ცქიტიშვილის ქ.  

დ. ალექსიძის ქ. (ვ. კუპრაძის ქუჩის გადაკვეთასთან) - ვ. კუპრაძის ქ. (ვარკეთილის IV მ/რ-ის
#404,406,415,424,420 კორპუსების გავლით) - ვარკეთილის IV მ/რ (#422,421 კორპუსების გავლით) -
დ. ალექსიძის ქ. - საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - რ. ხომლელის ქ. -
თრიალეთის ქ. - ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - კალოუბნის ქ. - ჯავახეთის ქ.
(მობრუნება მ/ს "ვარკეთილთან") - კახეთის გზატკეცილი - ვ. ჩაჩავას -აწყურის ქ. - კახეტის I
შესახვევი) - ქ. დედოფლის გამზირი - ნავთლუღის ქ. - რ. ჰოლდბრიუკის ქ. - დ. გულიას ქ.
(ცენტრალურიავტოსადგური) (მობრუნება დ. გულიას მოედანზე).

უკუ მიმართულება: დ. გულიას ქ. (ცენტრალურიავტოსადგური) - დ. გულიას ქ. - რ.
ჰოლდბრიუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ქ. დედოფლის გამზირი -ვ. ჩაჩავას -კახეთის გზატკეცილი -
ჯავახეთის ქ. - კალოუბნის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. - თრიალეთის ქ.
- რ. ხომლელის ქ. - საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - დ. ალექსიძის ქ. - დ.
ალექსიძის ქ. (ვ. კუპრაძის ქუჩის გადაკვეთასთან).

35 sc 714

33 sc 716

34 sc 717



დაბა ზაჰესი (თვისუფლებისა და მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) -
დაბა ზაჰესის დასახლება (თავისუფლების ქ.- ჭიჭინაძის ქ.- ავჭალის ქ.) - ზაჰესის ხიდი - დ.
აღმაშენებლის ხეივანი -მირიან მეფის ქ. (მობრუნება დიდი დიღომში, ფარნავაზ მეფის გამზირის
მიმდებარედ) - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის
გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი). 

უკუ მიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი -შ.
შალიკაშვილის ხიდი - ა. ბელიაშვილის ქ. -ჯ. ბალანჩინის ქ. - დ. აღმაშენებლის ხეივანი -ზაჰესის
ხიდი - დაბა ზაჰესის დასახლება (ავჭალის ქ. -ჭიჭინაძის ქ. - თავისუფლების ქ.) -დაბა ზაჰესი
(თვისუფლებისა და მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) 

დიდი დიღმის IV მ/რაიონი, კორპუსი #6-ის მიმდებარედ (დემეტრე თავდადებულის ქ.) - დიდი
დიღომი IV მ/რაიონი (დემეტრე თავდადებულის ქ. - არჩილ მეფის ქ.) - დიდი დიღმის III
მ/რაიონი (მირიან მეფის ქ.) - პ. იბერის ქ. - ი. პეტრიწის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი - მირიან
მეფის ქ. - დ. აღმაშენებლის ხეივანი - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - ი. გაგარინის ქ. - ზ.
ჟვანიას მოედანი - ს. კანდელაკის ქ. - ჟ. შარტავას ქ. - გ. სააკაძის მოედანი - მ. კოსტავას ქ. - გ.
მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - მ. კოსტავას ქ. - გ. სააკაძის
მოედანი -ჟ. შარტავას ქ. -ს. კანდელაკის ქ. - ი. გაგარინის ქ. -მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - დ.
აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება ჯ. შალიკაშვილის ქუჩის მოპირდაპირედ) - მირიან მეფის ქ. -
ფარნავაზ მეფის გამზირი - ი. პეტრიწის ქ. -პ. იბერის ქ. -დიდი დიღმის III მ/რაიონი (მირიან
მეფის ქ.) -დიდი დიღომი IV მ/რაიონი (არჩილ მეფის ქ. -დემეტრე თავდადებულის ქ.) -დიდი
დიღმის IV მ/რაიონი, კორპუსი #6-ის მიმდებარედ (დემეტრე თავდადებულის ქ.)(წრიული).    

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი "თბილისის ზღვის პლაზა"-ს მიმდებარე ტერიტორია
(პოლიკლინიკის გავლით) - ი. პილსუდსკის ქ. (ვაზისუბნის III მ/რ, II კვ.) - თ. დავითაიას ქ. -
შ.პეტეფის ქ. - 17 შინდისელი გმირის ქ. - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქ. დედოფლის
გამზირი - ნავთლუღის ქ. - რ. ჰოლდბრიუკის ქ. - დ. გულიას ქ.(ავტოსადგური) (მობრუნება დ.
გულიას მოედანზე).

36 sc 718

37 sc 719

38 SC 806



უკუ მიმართულება: დ. გულიას ქ.(ავტოსადგური) - დ. გულიას ქ. - რ.ჰოლდბრიუკის ქ. -
ნავთლუღის ქ. - ქ. დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება მ/ს
"ვარკეთილთან") - 17 შინდისელი გმირის ქ. - შ. პეტეფის ქ. - თ. დავითაიას ქ. - ვაზისუბნის III
მ/რ, II კვარტლი (წრეზე მოძრაობით) - საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი "თბილისის ზღვის
პლაზა"-ს მიმდებარე ტერიტორია (პოლიკლინიკის გავლით). 

მ/ს „დიდუბე“ (ქვ. გასასვლელი) -ა. წერეთლის გამზირი - ქუთაისის ქ. - ვახუშტი ბაგრატიონის
ხიდი - გ. სააკაძის აღმართი - გ. სააკაძის მოედანი - მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი - ი.
გაგარინის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი -
მ/ს „დიდუბე“(ქვ. გასასვლელი)(წრიული)

მ/ს „დიდუბე“ (ქვ. გასასვლელი) -ა. წერეთლის გამზირი - გ. ცაბაძის ქ. - დ. აღმაშენებლის
გამზირი - კ. მარჯანიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი - მ. ჯავახიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - პ.
მელიქიშვილის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი 55 -ის მიმდებარედ (ვაკის
სასაფლაოს მიმდებრაედ).

უკუ მიმართულება: ი. ჭავჭავაძის გამზირი 55 -ის მიმდებარედ (ვაკის სასაფლაოს მიმდებრაედ)
- ი. ჭავჭავაძის გამზირი - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. (მობრუნება ზეთის ხილის ხესთან) -
მ. ჯავახიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი -კ. მარჯანიშვილის ქ. - კ. მარჯანიშვილის მოედანი - დ.
აღმაშენებლის გამზირი - გ. ცაბაძის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს „დიდუბე“ (ქვ. გასასვლელი).

მუხიანის IV "ბ" მ/რ (კორპუსი #42-ის მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - გ.
რომელაშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის III - II - I კვარტალი) - ზღვის უბნის IV მ/რ - ჩარგლის
ქ. - გუდამაყრის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - მ/ს "ღრმაღელე" (მობრუნება ვარდისუბნის
ქუჩის მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: მ/ს "ღრმაღელე" -დ. გურამიშვილის გამზირი - გუდამაყრის ქ. -ჩარგლის ქ. -
ზღვის უბნის IV მ/რ - გ. რომელაშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის III - II - I კვარტალი) - ა.
ისააკიანის ქ. -ა. გობრონიძის ქ. - მუხიანის IV "ბ" მ/რ (კორპუსი #42-ის მიმდებარედ). 

39 sc720

41 sc800

sc81040

38 SC 806



მ/ს "დიდუბე" (ქვედა) - აკაკი წერეთლის გამზირი - შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის გამზირი -
დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება გრ. ფერაძის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ)- აგრარული
უნივერსიტეტი (შესვლა კლინიკის  მხრიდან)

უკუ მიმართულება: აგრარული უნივერსიტეტი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი - გ. რობაქიძის
გამზირი - შალიკაშვილის ხიდი - აკაკი წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა)

მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ) - ნ. დუმბაძის გამზირი - ნ. დუმბაძის გამზირისა
და ი. ნონეშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა - ი. ნონეშვილის ქ.- ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს
"ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთა).

უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთა) -
ა. გობრონიძის ქ. - ი. ნონეშვილის ქ.-ი. ნონეშვილის ქუჩის და ნ. დუმბაძის გამზირი
დამაკავშირებელი გზა - ნ. დუმბაძის გამზირი - მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ)

სქემა, რომლებიც მოცემულია ცხილში დამატებით  sc 805, ტერიტორიულ საზღვრებს გარეთ მოძრაობს, 
რომელიც დღეისთვის ხორციელდება. შემოთავაზებულია ახალი მომსახურება.

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული #6
დაწესებულება - სოფელი კრწანისი - კრწანისის სასწავლო ცენტრი - გიგანტის დასახლება -
ზოოვეტის საერთო საცხოვრებლები- სოფელი ფონიჭალა -რუსთავის გზატკეცილი -ვახტანგ
გორგასალის ქ. - გულიას ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ვ. ჩაჩავას ქ. - აწყურის ქ. -
კახეთის I შესახვევი - ნავთლუღის ქ. #6/2-ის პირდაპირ.

უკუ მიმართულება: ნავთლუღის ქ. #6/2-ის პირდაპირ - ნავთლუღის ქ. - რ. ჰოლბრუკის ქ. -
გულიას ქ. - ვახტანგ გორგასალის ქ. -რუსთავის გზატკეცილი -სოფელი ფონიჭალა -ზოოვეტის
საერთო საცხოვრებლები- გიგანტის დასახლება -კრწანისის სასწავლო ცენტრი -სოფელი
კრწანისი - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული #6
დაწესებულება 

42 sc811

1 sc805

43 sc812
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მარშრუტის მოძრაობის მიმართულება შენიშვნა

მახათას მთა (ზეთისხილის ქუჩის და ზეთისხილის II შესახვევს შორის) -მახათას აღმართი - ალ. ყანჩელის ქ. - 
ცაიშის ქ.  - ატოცის ქ.  - ნორიოს აღმართი - ართვინის ქ. (მობრუნება ართვინის ქ. #71-ის მიმდებარედ) - მ. 
მამარდაშვილის ქ. - ა. ჩიქობავას მოედანი - გ. მაზნიაშვილის ქ. - კიევის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - 
თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ).

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ) - თამარ მეფის გამზირი - დ. 
აღმაშენებლის გამზირი - კ. მარჯანიშვილის მოედანი - კ. მარჯანიშვილის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - კ. 
აბაშიძის ქ. - მ. მამარდაშვილის ქ. - ართვინის ქ. (მობრუნება ართვინის ქ. #71-ის მიმდებარედ) - ნორიოს 
აღმართი - ატოცის ქ. - ცაიშის ქ. -ალ. ყანჩელის ქ. - მახათას აღმართი -მახათას მთა (ზეთისხილის ქუჩის და 
ზეთისხილის II შესახვევს შორის).

იყალთოს გორა - ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. - ბახტრიონის ქ. - პეკინის გამზირი - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა 
მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი  - თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - მ. კოსტავს ქ. - 
მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი -ბახტრიონის ქ. - ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. -იყალთოს გორა.

ლ. ღოღობერიძის ქ. (#67, 32,20,8,1,9 სახლების გავლით) (ზემო ფონიჭალის დასახლება) - მარნეულის 
ქ.(მტკვარის ქუჩის მიმდებარედ)(ქვემო ფონიჭალის დასახლებას გვირაბით დაკავშირება).

 უკუ მიმართულება: მარნეულის ქ.(მტკვარის ქუჩის მიმდებარედ) - ლ. ღოღობერიძის ქ. (#9,1,8,20,32,67 
სახლების გავლით) (ზემო ფონიჭალის დასახლება)(ზემო ფონიჭალის დასახლებას გვირაბით დაკავშირება).

სოფელი ქვ. ფონიჭალა (ბათუმის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ)- დ. აღმაშენებლის ქ. -რუსთავის 
გზატკეცილი (კორპუსი #19-ის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (კორპუსი #19-ის მიმდებარედ) - რუსთავის გზატკეცილი - დ. 
აღმაშენებლის ქ. - სოფელი ქვ. ფონიჭალა (ბათუმის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ).

ახალდაბის ქ. (პ. მელიქიშვილის ქუჩის გადაკვეთა) (სოფელი ახალდაბა)- ახალდაბის ქ. - აფხაზეთის ქ. - 
რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი).

 უკუ მიმართულება: რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - რუსთაველის ქ. - აფხაზეთის ქ. -
ახალდაბის ქ. - ახალდაბის ქ. (პ. მელიქიშვილის ქუჩის გადაკვეთა) (სოფელი ახალდაბა).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - რუსთაველის ქ. - თამარ მეფის ქ. - მ. წყნეთელის ქ. - 
რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წრიული).

Local
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რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - რუსთაველის ქ. - აფხაზეთის ქ. - გაგრის ქ. - 
ახალდაბის I შესახვევი - აფხაზეთის ქ. -რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წრიული).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - დ. აღმაშენებლის ქ. - დ. ამილახვრის ქ. (დ. 
ამილახვრის III ჩიხის გადაკვეთა)- რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან).

 უკუ მიმართულება: დ. ამილახვრის ქ. (დ. ამილახვრის III ჩიხის გადაკვეთა) - დ. ამილახვრის ქ. - დ. 
აღმაშენებლის ქ. -რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - დ. აღმაშენებლის ქ. - დ. ამილახვრის ქ. - საირმის ქ.

 უკუ მიმართულება: საირმის ქ. - დ. ამილახვრის ქ. - დ. აღმაშენებლის ქ. -რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის 
ძეგლთან)(წყნეთი).

რუსთაველის ქ. (რუსთაველის XIII ჩიხის გადაკვეთა)(ზემო წყნეთი) - რუსთაველის ქ. - რუსთაველის ქ. (მაია 
წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი).

 უკუ მიმართულება: რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი) - რუსთაველის ქ. - რუსთაველის 
ქ. (რუსთაველის XIII ჩიხის გადაკვეთა)(ზემო წყნეთი).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი)  -რუსთაველის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - 
ბეთანია (სალბიერის ქუჩისა და სალბიერის I შესახვევის გადაკვეთის მიმდებარედ). 

 უკუ მიმართულება: ბეთანია (სალბიერის ქუჩისა და სალბიერის I შესახვევის გადაკვეთის მიმდებარედ) - 
თამარ მეფის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - რუსთაველის ქ. - რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის 
ძეგლთან)(წყნეთი).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი)  -რუსთაველის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - 
კვესეთი (ბეთანიის მონასტრის ქ. - კვესეთის ქ.). 

 უკუ მიმართულება: კვესეთი (კვესეთის ქ. - ბეთანიის მონასტრის ქ.) - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - 
რუსთაველის ქ. - რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი).

რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი)  -რუსთაველის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - ე. 
თაყაიშვილის ქ. - სოფელი დიდება (დიდების ქ. (მობრუნება დიდგორის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - 
კიკეთი (ე. თაყაიშვილის ქ. - 9 ძმა ხერხეულიძის ქ. -გ. შატბერაშვილის ქუჩის გადაკვეთა ). 

 უკუ მიმართულება: კიკეთი ( 9 ძმა ხერხეულიძის  და გ. შატბერაშვილის ქუჩების გადაკვეთა )  - კიკეთი (9 
ძმა ხერხეულიძის ქ. - ე. თაყაიშვილის ქ.) - სოფელი დიდება (დიდების ქ. (მობრუნება დიდგორის ქუჩის 
გადაკვეთის მიმდებარედ) - ე. თაყაიშვილის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - რუსთაველის ქ. - 
რუსთაველის ქ. (მაია წყნეთელის ძეგლთან)(წყნეთი).
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დაბა კოჯორი (იუნკერთა და უძოს ქუჩების გადაკვეთა) - იუნკერთა ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - ე. 
თაყაიშვილის ქ. - სოფელი დიდება (დიდების ქ. (მობრუნება დიდგორის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - 
კიკეთი (ე. თაყაიშვილის ქ. - 9 ძმა ხერხეულიძის ქ. -გ. შატბერაშვილის ქუჩის გადაკვეთა ). 

 უკუ მიმართულება: კიკეთი ( 9 ძმა ხერხეულიძის  და გ. შატბერაშვილის ქუჩების გადაკვეთა )  - კიკეთი (9 
ძმა ხერხეულიძის ქ. - ე. თაყაიშვილის ქ.) - სოფელი დიდება (დიდების ქ. (მობრუნება დიდგორის ქუჩის 
გადაკვეთის მიმდებარედ) - ე. თაყაიშვილის ქ. - ვალიკო ჯუღელის გზატკეცილი - იუნკერთა ქ. - დაბა 
კოჯორი (იუნკერთა და უძოს ქუჩების გადაკვეთა).

ნ. ბარათაშვილის ქ. (იუნკერების ქუჩის გადაკვეთა) -  ნ. ბარათაშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ქ. - იუნკერთა ქ. 
(იუნკერთა და უძოს ქუჩების გადაკვეთა)(დაბა კოჯორი).

 უკუ მიმართულება: დაბა კოჯორი (იუნკერთა და უძოს ქუჩების გადაკვეთა) - იუნკერთა ქ. - გ. ტაბიძის ქ. - 
ნ. ბარათაშვილის ქ. (იუნკერების ქუჩის გადაკვეთა).

დაბა კოჯორი (იუნკერთა და უძოს ქუჩების გადაკვეთა) - დაბა კოჯორი (იუნკერთა ქ. - ზაქარია ბაქრაძის ქ. -  
ამაღლების ქ. - გრიგოლ ორბელიანის ქ. -  ვაჟა ფშაველას ქ. - აზეულას ქ. (მობრუნება ნიკო კეცხოველის 
ქუჩის გადაკვეთასთან) - ვაჟა ფშაველას ქ. - ვაჟა ფშაველას ქ.#33-ის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: დაბა კოჯორი (ვაჟა ფშაველას ქ.#33-ის მიმდებარედ) - დაბა კოჯორი (ვაჟა ფშაველას ქ. - 
აზეულას ქ. (მობრუნება ნიკო კეცხოველის ქუჩის გადაკვეთასთან) - ვაჟა ფშაველას ქ. - გრიგოლ 
ორბელიანის ქ. - ამაღლების ქ. - ზაქარია ბაქრაძის ქ. - იუნკერთა ქ.) -დაბა კოჯორი (იუნკერთა და უძოს 
ქუჩების გადაკვეთა).

წავკისი (რუსთაველის ქ. - დ. აღმაშენებლის ქ.) - წავკისი (დ. აღმაშენებლის და თბილისი-კოჯრის ქუჩების 
გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: წავკისი (დ. აღმაშენებლის და თბილისი-კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა) - წავკისი (დ. 
აღმაშენებლის ქ. -რუსთაველის ქ.)

წავკისი (ამაღლების და გელოვანის ქუჩების გადაკვეთა) - წავკისი (ამაღლების ქ. - რუსთაველის ქ. - დ. 
აღმაშენებლის ქ.)  - შინდისი (მ. ჯავახიშვილის ქ. - ი. ჭავჭავაძის ქ. - სატყეოს ქ.) - შინდისი ( ი. ჭავჭავაძის II 
შესახვევის და სატყეოს ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: შინდისი ( ი. ჭავჭავაძის II შესახვევის და სატყეოს ქუჩის გადაკვეთა) - შინდისი 
(სატყეოს ქ. - ი. ჭავჭავაძის ქ. - მ. ჯავახიშვილის ქ.)- წავკისი ( დ. აღმაშენებლის ქ. - რუსთაველის ქ. -
ამაღლების ქ.)  - წავკისი (ამაღლების და გელოვანის ქუჩების გადაკვეთა).

შინდისი (მ. ჯავახიშვილის  და თბილისი-კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა) - თბილისი-კოჯრის ქ. - შინდისი 
(წინანაურის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ქ. - მ. ჯავახიშვილის ქ. - შინდისი (მ. ჯავახიშვილის  და თბილისი-
კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა)(წრიული). 

ტაბახმელა (თამარ მეფის და თბილისი -კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა) - ტაბახმელა (თამარ მეფის ქ. - 
თრიალეთის ქ. -გრ. ორბელიანის ქ. - დიდგორის ქ. - თამარ მეფის ქ.) - ტაბახმელა (თამარ მეფის და 
თბილისი -კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა)(წრიული).

ტაბახმელა (თამარ მეფის და თბილისი -კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა) -ტაბახმელა (თამარ მეფის ქ. -  
დიდგორის ქ. - გუმბათების წყაროს ქ. (მობრუნება გრ. რობაქიძის ქუჩასთან) - გრ. ორბელიანის ქ. - თამარ 
მეფის ქ.) - ტაბახმელა (თამარ მეფის და თბილისი -კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა)(წრიული).
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წავკისის ველი (ბაღდავაძის და თბილისი -კოჯრის ქუჩების გადაკვეთა) -  წავკისის ველი (ე. ბაღდავაძის ქ. 
დ. ჯოხაძის ქ. (მობრუნება წრეზე) - ე. ბაღდავაძის ქ.) -წავკისის ველი (ბაღდავაძის და თბილისი -კოჯრის 
ქუჩების გადაკვეთა)(წრიული). 

ვაზისუბანი მე-2ა მ/რ (კორპუსი #23-ის მიმდებარედ) - ვაზისუბანი მე-2 მ/რ (კორპუსი #9,10,11-ის გავლით) - 
თ. დავითაიას ქ. - შ. პეტეფის ქ. - 17 შინდისელი გმირის ქ. - კალოუბნის ქ. - ელდარის ქ. - შუამთის ქ. - გ. 
აბაშვილის ქ. - გ. ბერიაშვილის ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - ისთ ფოინთი.

 უკუ მიმართულება:  ისთ ფოინთი კახეთის გზატკეცილი - გ. აბაშვილის ქ. - შუამთის ქ. -ელდარის ქ. - 
კალოუბნის ქ. - 17 შინდისელი გმირის ქ. -შ. პეტეფის ქ. - თ. დავითაიას ქ. - ვაზისუბანი მე-2 მ/რ (კორპუსი 
#11,10,9-ის გავლით)- ვაზისუბანი მე-2ა მ/რ (კორპუსი #23-ის მიმდებარედ).

ლოჭინი (რ. აბარამიშვილის ქ. ) - რ. აბამიშვილის IV შესახვევი - ჭირნახულის ქ. - მეფრინველეობის ქ. - 
სტურუას ქ. - ე. აფხაზავას ქ. - ე. აფხაზავას IV შესახვევი -ე. აფხაზავას II შესახვევი - ე. აფხაზავას ქ. - 
ჭირნახულის ქ. -გ. ნახუცრიშვილის ქ. - იუმაშევის ქ. - ჭირნახულის ქ. -ე. აფხაზავას ქ. -ე. აფხაზავას II 
შესახვევი - ე. აფხაზავას IV შესახვევი -ე. აფხაზავას ქ. - სტურუას ქ. -მეფრინველეობის ქ. - ჭირნახულის ქ. -რ. 
აბამიშვილის IV შესახვევი - ლოჭინი (რ. აბარამიშვილის ქ.)(წრიული).

 სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) - სოფელი 
დიღომი (დიდგორის ქ. - კვირაცხოვლის ქ. - ცამეტი ასურელი მამის ქ. - ა. ყაზბეგის ქ. - შ. რუსთაველის ქ. -ნ. 
ფიროსმანის ქ. - ა. ყაზბეგის ქ. - ცამეტი ასურელი მამის ქ. - კვირაცხოვლის ქ. -დიდგორის ქ.)- სოფელი 
დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ)(წრიული).

სოფელი თელოვანი (ქეთევან დედოფლის ქ. #17-19-ის მიმდებარედ - ქეთევან დედოფლის ქ.) - მირიან მეფე 
და ნანა დედოფლის I ჩიხი - ხოდაბუნების ქ. - სოფელი დიდგორი (ორასი თავდადებული მხედრის ქ. ) - 
მირიან მეფე და ნანა დედოფლის I ჩიხი - დიდგორის ქ. -სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. 
სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ)- დიდგორის ქ. - მირიან მეფე და ნანა დედოფლის I ჩიხი - სოფელი დიდგორი (ორასი 
თავდადებული მხედრის ქ. ) - ხოდაბუნების ქ. - მირიან მეფე და ნანა დედოფლის I ჩიხი - სოფელი 
თელოვანი (ქეთევან დედოფლის ქ. - ქეთევან დედოფლის ქ. #17-19-ის მიმდებარედ).

სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) - სოფელი 
დიღომი (დიდგორის ქ. - კვირაცხოვლის ქ. - ცამეტი ასურელი მამის ქ. - მ. მაჭავარიანის ქ. - ვაჟა ფშაველას ქ. - 
კვირაცხოვლის ქ. - ა. მამუჩაშვილის ქ. - მ. უგრეხელიძის ქ. - ცამეტი ასურელი მამის ქ. - კვირაცხოვლის ქ. -
დიდგორის ქ.) - სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ)(წრიული).

ძველი ვეძისის დასახლება (ძველი ვეძისის ქ. - გაბრიელ ათონელის ქ. - დ. სარაჯიშვილის ქ. - სოფელი 
დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).
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 უკუ მიმართულება: სოფელი დიღომი (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ) - სოფელი დიღომი (დ. სარაჯიშვილის ქ.) - ძველი ვეძისის დასახლება (გაბრიელ ათონელის ქ.-
ძველი ვეძისის ქ.).

დ. აღმაშენებლის ქ. (თეთრი დუქნის ქუჩის გადაკვეთის მოპირდაპირედ) - მოციქულთა სწორი ნინოს ქ. - 
მოციქულთა სწორი ნინოს I შესახვევი - გ. ბრწყინვალეს ქ. - დ.აღმაშენებლის ქ.  (დ. აღმაშენებლის და დ. 
სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: დ.აღმაშენებლის ქ.  (დ. აღმაშენებლის და დ. სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ)- გ. ბრწყინვალეს ქ. - მოციქულთა სწორი ნინოს I შესახვევი - მოციქულთა სწორი ნინოს ქ. - დ. 
აღმაშენებლის ქ. (თეთრი დუქნის ქუჩის გადაკვეთის მოპირდაპირედ).

სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - ვარაზისხევის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - 
ნაფარეულის ქ. - ზ. ფალიაშვილის ქ. - კ. კეკელიძის ქ. - ნ. ჟვანიას ქ. - რ. ჯაფარიძის ქ. - გ. რჩეულიშვილის ქ. - 
ი. გოგებაშვილის ქ. - ა. შანიძის ქ. - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტაავს ქ. - შ. რუსთაველის გამზირი 
(მობრუნება ზეთისხილის ხესთან) - მ. ჯავახიშვილის ქ. -რ.  თაბუკაშვილის ქ. - ბროსეს ქ. - მტკვრის 
მარჯვენა სანაპირო - ნ. ბარათაშვილის ქ.

 უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. - რ.  თაბუკაშვილის ქ. -მ. ჯავახიშვილის ქ. -მ. კოსტაავს ქ. -ბ. 
ბელინსკის ქ. - ი. გოგებაშვილის ქ. - გ. რჩეულიშვილის ქ. -რ. ჯაფარიძის ქ. -ნ. ჟვანიას ქ. -კ. კეკელიძის ქ. -პ. 
მელიქიშვილის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი.

სოფელი აგარაკები (აგარაკის ქ.) - ა. ვარაზის ქ. - ბ. ჟღენტის ქ. (შ. ნუცუბიძის II მ/რ) - შ. ნუცუბიძის ქ. - ზ. 
ანჯაფარიძის ქ. -  მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი" -ზ. ანჯაფარიძის ქ. -  შ. ნუცუბიძის ქ. - ბ. ჟღენტის ქ. 
(შ. ნუცუბიძის II მ/რ) -  ა. ვარაზის ქ. -სოფელი აგარაკები (აგარაკის ქ.).

თხინვალას და ს. ავალიანის ქუჩების გადაკვეთა - თხინვალას ქ. - ა. ვარაზის ქ. - ფერმწერთა ქ. - ლ. კვაჭაძის 
ქ. (ასვლა და მობრუნება ონკოლოგიის კვლ. ცენტრთან)  -ი. ბერიტაშვილის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. - ო. ჭილაძის 
ქ. (ვაჟა ფშაველას გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: ო. ჭილაძის ქ. (ვაჟა ფშაველას გადაკვეთა) - ვაჟა ფსაველას გამზირი - ი. ვაკელის ქ. - 
ბუდაპეშტის ქ. -ი. ბერიტაშვილის ქ. -ლ. კვაჭაძის ქ. (ასვლა და მობრუნება ონკოლოგიის კვლ. ცენტრთან)  - 
ფერმწერთა ქ. -ა. ვარაზის ქ. - თხინვალას და ს. ავალიანის ქუჩების გადაკვეთა.

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) -ა. წერეთლის გამზირი - სამტრედიის ქ. - რ. აგლაძის ქ. - ზ. 
გაფრინდაშვილის ქ. - დ. ყიფიანის ქ. - გ. ცაბაძის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - აბასთუმნის ქ. - სადგურის 
მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - აბასთუმნის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - გ. ცაბაძის ქ. - დ. 
ყიფიანის ქ. - ქუთაისის ქ. -რ. აგლაძის ქ. -სამტრედიის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი -მ/ს "დიდუბე" (ქვედა 
გასასვლელი).   

სოფელი პატარა ლილო (თამარ მეფის ქ. #72-ის მიმდებარედ) - სოფელი პატარა ლილო (თამარ მეფის ქ. - დ. 
აღმაშენებლის ქ.) - ვარკეთილის მეურნეობა (ა. ყაზბეგის ქ. - რუსთაველის ქ. - მეგობრობის ქ. - ა. ყაზბეგის ქ. - 
მშვიდობის ქ.) - ე. მაისურაძის ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - რ. ხომლელის - გ. აბაშვილის ქ. - ზ. ფანასკერტელ-
ციციშვილის ქ. - თრიალეთის ქ. - კალობნის ქ. - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება მ/ს "ვარკეთილთან") - მოსკოვის 
გამზირი - მეველეს ქ. 
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 უკუ მიმართულება: მეველეს ქ. - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - რ. ხომლელის ქ - მ. გახოკიძის ქ. -ე. 
მაისურაძის ქ. -ვარკეთილის მეურნეობა (მშვიდობის ქ. -ა. ყაზბეგის ქ. -მეგობრობის ქ. -რუსთაველის ქ. - ა. 
ყაზბეგის ქ.) - სოფელი პატარა ლილო (დ. აღმაშენებლის ქ.-თამარ მეფის ქ.) -სოფელი პატარა ლილო (თამარ 
მეფის ქ. #72-ის მიმდებარედ).

ვარკეთილის მეურნეობა (გუდამაყრის და სამგორის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) -ვარკეთილის 
მეურნეობა (გუდამაყრის ქ. - რუსთაველის ქ. - ა. ყაზბეგის ქ. - მეგობრობის ქ.) მშვიდობის ქ. - ე. მაისურაძის 
ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი -
მეველეს ქ. 

 უკუ მიმართულება:  მეველეს ქ. - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - რ. ხომლელის ქ - მ. გახოკიძის ქ. -ე. 
მაისურაძის ქ. -მშვიდობის ქ. - ვარკეთილის მეურნეობა (მეგობრობის ქ.- ა. ყაზბეგის ქ. - რუსთაველის ქ. - 
გუდამაყრის ქ.) - ვარკეთილის მეურნეობა (გუდამაყრის და სამგორის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ)

სადგურის მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ) - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - 
კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ.ჩიტაიას ქ. - გ. ზაზიაშვილის ქ. - გ. 
მარუაშვილის ქ. - აჭარის ქ. (მობრუნება #10-ის მიმდებარედ) - გ.მარუაშვილის ქ. - სამშვილდეს ქ.(#27-ის 
მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: სამშვილდეს ქ. (#27-ის მიმდებარედ) - გ. მარუაშვილის ქ. - აჭარის ქ. (მობრუნება #10-ის 
მიმდებარედ) - გ.მარუაშვილის ქ. - გ. ზაზიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - ივ. 
ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი 
("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ).

ვარკეთილის IV მიკრორაიონი, II რიგი (#15 კორპუსის მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (ვარკეთილის IV 
მიკრორაიონი, II რიგი #14,7,5,4,1 კორპუსების გავლით) - მ/ს  "ვარკეთილი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება მ/ს "ვარკეთილი"-ს 
მიმდებარედ) - ვარკეთილის IV მიკრორაიონი, II რიგი, #15 კორპუსის მიმდებარედ (ვარკეთილის IV 
მიკრორაიონი, II რიგი #1,4,5,7,14 კორპუსების გავლით).

ვარკეთილის III "ა" მ/რ (#321 კორპუსის მიმდებარედ) - ვარკეთილის III "ა" მ/რ 
(#320,325,326,328,329,330,331,337 კორპუსების გავლით) - ვიქტორ კუპრაძის ქ. - ჯავახეთის ქ. -საქართველოს 
ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - რ. ხომლელის ქ. (ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: რ. ხომლელის ქ. (ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა) - რ. ხომლელის ქ. - ვარკეთილის II მ/რ, 
ზ/პ - საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. -ჯავახეთის ქ. -ვიქტორ კუპრაძის ქ. -ვარკეთილის III 
"ა" მ/რ, #321 კ-ის მიმდებარედ (#337,331,330,329,328,326,325,320 კორპუსების გავლით). 

360-ე კმ-ის დასახლება (ლოჭინის ხევის ქ. (ც. ამირეჯიბის II შესახვევამდე) - ც. ამირეჯიბის II შესახვევი - ც. 
ამირეჯიბის ქ. - ჯ. წურწუმიას ქ.) - ბ. ჭიჭინაძის ქ. -გუმათჰესის ქ. -ბ. ჭიჭინაძის ქ. - მე-7 ქ. - გ. 
ლორთქიფანიძის ქ. - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - მეველეს ქ.

უკუ მიმართულება: მეველეს ქ. - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - გ. ლორთქიფანიძის ქ. - მე-7 ქ. - ბ. 
ჭიჭინაძის ქ. -გუმათჰესის ქ. -ბ. ჭიჭინაძის ქ. -360-ე კმ-ის დასახლება (ჯ. წურწუმიას ქ. - ც. ამირეჯიბის ქ. -ც. 
ამირეჯიბის II შესახვევი) - ლოჭინის ხევის ქ. (ც. ამირეჯიბის II შესახვევამდე)).

ყვარლის ქუჩა (მთისძირის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ)- ყვარლის ქ. - კაკაბეთის ქუჩა - ვ. ჩაჩავას ქ. - 
კახეთის I შესახვევი - ქ. დედოფლის გამზირი - მეველის ქუჩა.
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უკუ მიმართულება: მეველის ქუჩა - ქ. დედოფლის გამზირი - მ/ს „ისანი“ - ვ. ჩაჩავას ქუჩა - კახეთის 
გზატკეცილი - კაკაბეთის ქუჩა - ყვარლის ქუჩა (მთისძირის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ).

თ. მუჯირიშვილის ქუჩა (კორპუსი N14 )- ახალუბნის ქუჩა - გუმბრის ქუჩა -სამრეკლოს ქ. - ვ. მესხიშვილის 
ქუჩა -მ/ს "ავლაბარი" -ა.  წურწუმიას ქუჩა - ა. ზურაბაშვილის ქუჩა -კასპის ქუჩა -აწყურის ქ. -მ/ს "ისანი" 
(აწყურის ქუჩა).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ისანი" (აწყურის ქუჩა) - აწყურის ქ. - კასპის ქუჩა - ა. ზურაბაშვილის ქუჩა -ა.  
წურწუმიას ქუჩა - ნ.  ირბახის  ქუჩა - მ/ს "ავლაბარი" - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI ქ. - ვ. მესხიშვილის ქუჩა -
სამრეკლოს ქ. - გუმბრის ქუჩა - ახალუბნის ქუჩა - თ. მუჯირიშვილის ქუჩა (კორპუსი N14 ).

ნიაბის ქ. (#55)- სომხეთის ქ. - საინგილოს ქ. - გუჯარეთის მე-2 ქ. - მელაანის III შესახვევი - ბუშის ქ. - ლ. 
კაჩინსკის ქ. - აწყურის ქ.( მ/ს "ისანი") - კახეთის I შესახვევი - ქ. დედოფლის გამზირი -ვაჟა ჩაჩავას ქ. 

 უკუ მიმართულება: ვაჟა ჩაჩავას ქ. - ჯ. ბუშის ქ. -მელაანის VI შესახვევი - გარეჯის I შესახვევი - თ. 
პაპიასვილის ქ. - გუჯარეთის II შესახვევი - მელაანის III შესახვევი - მელაანის II შესახვევი - გუჯარეთის II 
შესახვევი -მელაანის I შესახვევი -საინგილოს ქ. - სომხეთის ქ. -ნიაბის ქ. (#55)

თ. უშაკოვის ქ. (მთისძირის ქუჩის გადაკვეთა)- ტვიშის ქ. - ი. რატილის ქ. - კ. ამირეჯიბის ქ. - ხომერიკის ქ. - 
კ. ბაქრაძის ქ. - დ. ანდღულაძის ქ. - წალენჯიხის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის 
გამზირი - მეველეს ქ.

 უკუ მიმართულება: მეველეს ქ. - მოსკოვის გამზირი - ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი -წალენჯიხის ქ. - 
ხომერიკის ქ. -კ. ამირეჯიბის ქ. - ი. რატილის ქ. - ტვიშის ქ. - თ. უშაკოვის ქ. (მთისძირის ქუჩის გადაკვეთა).

სოფელი დიდი ლილო (ერეკლე მეორეს და მშვიდობის ქუჩების გადაკვეთა) - ერეკლე მეორეს ქ. (სოფელი 
დიდი ლილო) - ერეკლე მეორეს ქუჩისა და კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა. 

 უკუ მიმართულება: ერეკლე მეორეს ქუჩისა და კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა - სოფელი დიდი ლილო 
(ერეკლე მეორეს ქუჩა) - სოფელი დიდი ლილო (ერეკლე მეორეს და მშვიდობის ქუჩების გადაკვეთა).

სოფელი წინუბანი (მშვიდობისა და გუდამაყარის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - მშვიდობის ქ. 
(სოფელი წინუბანი)-კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა - ლილო მოლის მიმდებარედ. 

 უკუ მიმართულება: ლილო მოლის მიმდებარედ -  კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა - მშვიდობის ქ. -
სოფელი წინუბანი (მშვიდობის ქ. - იალნოს ქ. (მობრუნება იალნოს მე-5 შესახვევთან) - მერი მდივანის ქ. 
(მობრუნება ხიდამდე) - მშვიდობისა და გუდამაყარის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ. 

სოფელი ნასაგური (აფხაზეთის და ნახშირგორას ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) - სოფელი ნასაგური 
(აფხაზეთის ქ. - იორის ქ. - აკაკი მგელაძის ქ.) - ა. მგელაძის ქუჩის და კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა.

 უკუ მიმართულება: ა. მგელაძის ქუჩის და კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა - სოფელი ნასაგური (აკაკი 
მგელაძის ქ. -იორის ქ. - აფხაზეთის ქ.) -სოფელი ნასაგური (აფხაზეთის და ნახშირგორას ქუჩების 
გადაკვეთის მიმდებარედ).

თბილისი მოლი - კ. მელქაძის ქ. - ლ. ლაშხიას ქ. - გრ. ფერაძის ქ. - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (პატარა 
დიღომი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება "AUDI"-ს ავტოსერვისის მიმდებარედ) - დიდი დიღომი (დ. 
თავდადებულის ქ. - პ. იბერის ქ. - ი. პეტრიწის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი (ჰიპერმარკეტი "გუდვილი").
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 უკუ მიმართულება: ფარნავაზ მეფის გამზირი (ჰიპერმარკეტი "გუდვილი") - ფარნავაზ მეფის გამზირი - ი. 
პეტრიწის ქ. - პ. იბერის ქ. - დ. თავდადებულის ქ. - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება ჯ. შალიკაშვილის 
ქუჩის გადაკვეთის მოპირდაპირედ) - გრ. ფერაძის ქ. -ლ. ლაშხიას ქ. -ს. ბერაძის ქ. - თბილისი მოლი.

რ. ჭელიძის ქ. (კორპუსი #25-ის მიმდებარედ) - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლებში დაღუპულ შსს-ს აკადემიის გმირ კურსანტთა ქ.  - ქერჩის ქ. - ფ. მოსულიშვილის ქ. - ო. 
ხიზანიშვილის ქ. - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (პირდაპირ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (პირდაპირ)- ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I-II მ/რ) - ფორე 
მოსულიშვილის ქ.- ქერჩის ქ. - თიანეთის გზატკეცილი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლებში დაღუპულ შსს-ს აკადემიის გმირ კურსანტთა ქ.- რ. ჭელიძის ქ. (კორპუსი #25-ის მიმდებარედ).

მშვიდობის ქ. #14 - შალვა აფხაიძის მე-3-ე ჩიხი  - მშვიდობის ქ. - სვიმონ შოთაძის ქ. - ავჭალის ქ. - ჭიჭინაძის 
ქ. - თავისუფლების ქ. - გ. ცქიტიშვილის ქ. (სხვიტორის ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: გ. ცქიტიშვილის ქ. (სხვიტორის ქუჩის გადაკვეთა) - გ. ცქიტიშვილის ქ. - 
თავისუფლების ქ. -ჭიჭინაძის ქ. - ავჭალის ქ. - სვიმონ შოთაძის ქ. - მშვიდობის ქ. -შალვა აფხაიძის მე-3-ე 
ჩიხი  -მშვიდობის ქ. #14.

ზაჰესის დასახლება (მ. წინამძღვრიშვილის ქ . - კეცხოველის ქ. - თავისუფლების ქ. - ჭიჭინაძის ქ. - ავჭალის 
ქ.) - ე. ანდრონიკაშვილის ქ. -მ. ფოცხიშვილის ქ. - დ. სარაჯიშვილის გამზირი -  მ/ს "სარაჯიშვილი".

 უკუ მიმართულება:  მ/ს "სარაჯიშვილი" - დ. სარაჯიშვილის გამზირი - მ. ფოცხიშვილის ქ. -ე. 
ანდრონიკაშვილის ქ. - ზაჰესის დასახლება (ავჭალის ქ. -ჭიჭინაძის ქ. - თავისუფლების ქ. -კეცხოველის ქ. - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ .) 

კადეტთა კორპუსი (თბილისის ზღვა) - უცნობ გმირთა ქ. (თბილისის ზღვა) - ჯინო ფერედაისი - ნ. 
ხუდადოვის ქ. -ახალმოწამეთა ქ . - გარეჯის ქ. - წერონისის ქ. -  ხერთვისის ქ. - სამღერეთის ქ. - ე. ზაქარაიას 
ქ. -რ. ურიდიას ქ. - ც. დადიანის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

 უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი -ც. დადიანის ქ. -რ. ურიდიას ქ. -ე. ზაქარაიას ქ. - 
სამღერეთის ქ. - ხერთვისის ქ. - წერონისის ქ. - გარეჯის ქ. -ახალმოწამეთა ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. -ჯინო 
ფერედაისი -უცნობ გმირთა ქ. (თბილისის ზღვა) -კადეტთა კორპუსი (თბილისის ზღვა).

ე. ბეჟანიშვილის ქ. (#99-ის მიმდებარედ) - ეკა ბეჟანიშვილის ქ. - ც. დადიანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. 
კლდიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - 
სადგურის მოედანი.

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ც.დადიანის ქ. - ე. ბეჟანიშვილის ქ. (#99-ის 
მიმდებარედ).

ვაზისუბნის მე-3 მ/რ, მე-2 კვ. - ვაზისუბნის მე-2ა მ/რ - ვაზისუბანი-მახათას მთის დამაკავშირებელი გზა - ნ. 
ხუდადოვის ქ. - რ. ურიდიას ქ. - ც. დადიანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - 
კონსტიტუციის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი.
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უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ც.დადიანის ქ. - რ. ურიდიას ქ. - ნ. ხუდადოვის 
ქ. -მახათას აღმართი - ვაზისუბანი-მახათას მთის დამაკავშირებელი გზა -ვაზისუბნის მე-2ა მ/რ -
ვაზისუბნის მე-3 მ/რ, მე-2 კვ.

სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ - მ.წინამძღვრიშვილის ქ. - 
დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ც. დადიანის ქ. -კ.ილურიძის ქ. - კ.ილურიძის II შესახვევი -ეკა 
ბეჟანიშვილის  II შესახვევი - კ. ილურიძის ქ. - ე. ბეჟანიშვილის ქ. - ც. დადიანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. 
კლდიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - 
სადგურის მოედანი(წრიული).

სადგურის მოედანი - ნ. გოგოლის ქ. - კ. ფოცხვერაშვილის ქ. - ე. ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ც. დადიანის ქ. - ე.ბეჟანიშვილის ქ. (ე. 
ბეჟანიშვილის ქ. #27-თან მოხვევით) - ღოღობერიძის ქ. - კ. ილურიძის ქ. - ჭ.ლომთათიძის ქ. - კ. ილურიძის 
ქ. - ა.ღოღობერიძის ქ. - ე. ბეჟანიშვილის ქ. (ე. ბეჟანიშვილის ქ. #27-თან მოხვევით) - ც. დადიანის ქ. - ნ. 
ფიროსმანის მოედანი - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - 
ნ.ფიროსმანის ქ. -სადგურის მოედანი (წრიული).

ჯავის ქ. (#75-ის მიმდებარედ) - ჯავის ქ. - ც. დადიანის ქ. - ნ. ფიროსმანის მოედანი - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. 
კლდიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - ნ.ფიროსმანის ქ. -სადგურის მოედანი.

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - ნ. გოგოლის ქ. - კ. ფოცხვერაშვილის ქ. - ე. ნინოშვილის ქ. - 
კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ც. დადიანის ქ. -ჯავის ქ. - 
ჯავის ქ. (#75-ის მიმდებარედ).

გომარეთის ქ. (ბახმაროს ქუჩის გადაკვეთა) - გომარეთის ქ.  -ახტალის ქ. - დ. ჟღენტის ქ. - სამღერეთის ქ. - ნ. 
ხუდადოვის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ნ. ხუდადოვის ქ. -სამღერეთის ქ. -დ. ჟღენტის ქ. - 
ახტალის ქ. -გომარეთის ქ.  -გომარეთის ქ. (ბახმაროს ქუჩის გადაკვეთა).

ცაიშის ქ. (ლებარდეს ქუჩის დადაკვეთასთან) - სალხინოს ქ. - ცხრა ძმის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. კლდიაშვილის 
ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის 
მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ).

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ) - თამარ მეფის გამზირი - ე. 
ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - ცხრა ძმის 
ქ. - სალხინოს ქ. - თეკლათის ქ. - ლებარდეს ქ. - დ. გივიშვილის ქ. - სენაკის ქ. - ასხინის ქ. - ცაიშის ქ. 
(ლებარდეს ქუჩის გადაკვეთასთან).

სოფელ გლდანი (ბ. პაიჭაძის ქ. #18 სახლის მიმდებარედ) - სოფელი გლდანი (ბ. პაიჭაძის ქ. - ვ. დარასელიას 
ქ. - ვ. გორგასალის ქ. – 26 მაისის ქ.)   - თიანეთის გზატკეცილი - ქერჩის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - თ. შეშელიძის ქ. - ი. 
ვეკუას ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარე ტერიტორია).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარე ტერიტორია) - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ა. ვასაძის ქ. -
ქერჩის ქ. -თიანეთის გზატკეცილი - სოფელი გლდანი (26 მაისის ქ. - ვ. გორგასალის ქ. -ვ. დარასელიას ქ. - ბ. 
პაიჭაძის ქ.) - სოფელ გლდანი (ბ. პაიჭაძის ქ. #18 სახლის მიმდებარედ).
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მეველეს ქ. - მოსკოვის გამზირი - გ. ლორთქიფანიძის ქ. (მობრუნება მე-7 ქუჩასთან) - პოლიციის ქ. - ქიზიყის 
ქ. - ქიზიყის ქ. (#34-ის მიმდებარედ) -ქიზიყის ქ. (შპს "დიკა")

 უკუ მიმართულება: ქიზიყის ქ. (შპს "დიკა") - ქიზიყის ქ. (#34-ის მიმდებარედ) - ქიზიყის ქ. - პოლიციის ქ. - 
გ. ლორთქიფანიძის ქ. (მობრუნება მე-7 ქუჩასთან)- ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - მეველეს ქ.

შ. ნადირაშვილის ქ.( დირსი) - ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი - წულაძის ქ. - ციხისძირის ქ. - ციხისძირის 
II შესახვევი - მეველეს ქ.

 უკუ მიმართულება: მეველეს ქ. - ციხისძირის II შესახვევი -ციხისძირის ქ. -წულაძის ქ. -ციხისძირის ქ. -ბერი 
გაბრიელ სალოსის გამზირი - შ. ნადირაშვილის ქ.( დირსი).

ქიზიყის ქ. (#25,13,11,3 სახლების გავლით) - ქიზიყის ქ. (მობრუნება რკინიგზის ქუჩასთან) - კახეთის 
გზატკეცილი - ისთ ფოინთი - ჯავახეთის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი".

უკუ მიმართულება: მ/ს "ვარკეთილი" - ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი -ქიზიყის ქ. (მობრუნება 
რკინიგზის ქუჩასთან) - ქიზიყის ქ. (#3,11,13,25 სახლების გავლით).

ქიზიყის ქ. (#5 კორპუსის მიმდებარედ) - ქიზიყის ქ. - პოლიციის ქ. - ა.ენუქიძის ქ. - ბ. ჭიჭინაძის ქ. -
ქინძმარაულის ქ. - მოსკოვის გამზირი (მობრუნება ქინძმარაულის მე-2 შესახვევთან) - ქინძმარაულის ქ. - 
ოცხელების ქ. - ნაკადულის ქ. - გარდაბნის გზატკეცილი (დ. ყიფიანის ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: გარდაბნის გზატკეცილი (დ. ყიფიანის ქუჩის გადაკვეთა) - ნაკადულის ქ. -ოცხელების 
ქ. -ქინძმარაულის I შესახვევი - ქინძმარაულის ქ. - ბ. ჭიჭინაძის ქ. -ა.ენუქიძის ქ. - პოლიციის ქ. -ქიზიყის ქ. - 
ქიზიყის ქ. (#5 კორპუსის მიმდებარედ).

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის 
გამზირი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება გ.  ბრწყინვალეს  ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ, 
რესტორანი „მონოპოლის“ მიმდებარედ) - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - დ. აღმაშენებლის ქ. - თეთრი 
დუქნის ქ. - პ. სარაჯიშვილის ქ. - ვ. გოძიაშვილის ქ. - ვ. გოძიაშვილის II შესახვევი - მ. მაჭავარიანის ქ. -შ. 
ნუცუბიძის II მ/რ - შ. ნუცუბიძის ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - მ/ს " სახელმწიფო უნივერსტიტეტი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს " სახელმწიფო უნივერსტიტეტი" -ზ. ანჯაფარიძის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. -შ. 
ნუცუბიძის II მ/რ -მ. მაჭავარიანის ქ. -ვ. გოძიაშვილის II შესახვევი -  ვ. გოძიაშვილის ქ. -პ. სარაჯიშვილის ქ. - 
მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი -შ. შალიკაშვილის ხიდი -ა. წერეთლის გამზირი -მ/ს 
"დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი). 

ლ. გოთუას ქ. -გ. სააკაძის მოედანი -  მ. კოსტავას ქ. - მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი - მ. კოსტავას ქ. - 
გმირთა მოედანი - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - მ. ჯავახიშვილის ქ. - პირველი რესპუბლიკის მიოედანი -შ. 
რუსთაველის გამზირი (მობრუნება ზეთის ხილის ხესთან) - მ. ჯავახიშვილის ქ. - მტკვრის მარჯვენა 
სანაპირო -გმირთა მოედანი - მ. კოსტავას ქ. -გ. სააკაძის მოედანი - ლ.  გოთუას ქ. (წრიული).

ლ. ბილფელდის ქ. - ჭ. ამერიჯიბის გზატკეცილი - ვ. ჩიქოვანის ქ. (მობრუნება #101-ის მიმდებარედ) - მ. 
კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - სპორტის სასახლე.
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 უკუ მიმართულება: მ. კოსტავას ქ. (სპორტის სასახლე) - მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი - ვ. ჩიქოვანის ქ. 
(მობრუნება #101-ის მიმდებარედ) -ჭ. ამერიჯიბის გზატკეცილი -ლ. ბილფელდის ქ.

ვ. დოლიძის ქ.(#85-ის მიმდებარედ) - ტეხურას ქ. - ბალანჩივაძეების ქ. - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - მ. 
კოსტავას ქ. (სპორტის სასახლე).

 უკუ მიმართულება: მ. კოსტავას ქ. (სპორტის სასახლე) - მიროტაძის ქ. - პეკინის გამზირი -ვ. დოლიძის 
ქ.(#85-ის მიმდებარედ).

გ. სააკაძის მოედანი (ტუ-ის VI კორპუსი) - ვ. ჭაბუკიანის ქ. - პეკინის გამზირი - ვ. დოლიძის ქ. - კ. ბუაჩიძის ქ. 
- ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. - ბახტრიონის ქ. - გამრეკელის ქ. - ს. ცინცაძის ქ. - გ. კარტოზიას ქ. - მ. 
ასათიანის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - მარიჯანის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - 
უნივერსიტეტის ქ. - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის  X კორპუსი (მაღლივი კორპუსი).

 უკუ მიმართულება: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის  X კორპუსი (მაღლივი კორპუსი) - 
უნივერსიტეტის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - მარიჯანის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - ფ.  თავაძის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. - მ. 
ასათიანის ქ. - გ. კარტოზიას ქ. - ვლადიმერ და არჩილ ასათიანების ქ. (მობრუნება ბახტრიონის ქუჩასთან) - 
ს. ცინცაძის ქ. - გამრეკელის ქ. - ბახტრიონის ქ. - ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. - კ. ბუაჩიძის ქ. - ვ. 
დოლიძის ქ. - ტეხურას ქ. - ბალანჩივაძეების ქ. - მ. კოსტას ქ. - (მობრუნება გმირთა მოედანზე) - გ. სააკაძის 
მოედანი (ტუ-ის VI კორპუსი).

ლისის ქ. - მ. მაჭავარიანის ქ. - ი. ბერიტაშვილის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. - იონა ვაკელის ქ. - ო. ჭილაძის ქ. (ვაჟა 
ფშაველას გამზირის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: ო. ჭილაძის ქ. (ვაჟა ფშაველას გამზირის გადაკვეთა) -ვაჟა ფშაველას გამზირი - იონა 
ვაკელის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. -ი. ბერიტაშვილის ქ. - მ. მაჭავარიანის ქ. -ლისის ქ.  

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი -ა. ბელიაშვილის ქ. - ე. მიქელაძის ქ. - რ. 
ბარძიმაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - მირიან მეფის ქ. - ფარნავაზ 
მეფის გამზირი - გიორგი V ბრწყინვალეს ქ. - პ. იბერის ქ. - დ. თავდადებულის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი - 
მირიან მეფის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ე. 
მიქელაძის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა 
გასასვლელი")(წრიული).

მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ო. ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის "ა" მ/რ) - ა. ვასაძის ქ. - ქერჩის ქ. - მ. 
იპოლიტოვ ივანოვის ქ. - დ. სარაჯიშვილის გამზირი - პატარა გლდანი (ი. კაჭარავას ქ. - ვ. ჯანჯღავას III 
შესახვევი - ვ. ჯანჯღავას ქ.) - დ. სარაჯიშვილის გამზირი- მ. იპოლიტოვ ივანოვის ქ. - ქერჩის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - 
ი. ვეკუას ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ)(წრიული)

გ. ვოლსკის ქ. (წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის შესასვლელამდე) - გ. ვოლსკის ქ. - კრწანისის ქ. - ორთაჭალის ქ.- ვ. 
გორგასალის ქ. - გულუას ქ. (მობრუნება კრწანისის მოედანთან) - გ. გულუას ქ. - დ. გულიას მოედანი - ვ. 
გორგასალის ქ. - კრწანისის ქ. -კრწანისის ქ. (მობრუნება ორთაჭალის ქუჩამდე) - კრწანისის ქ. #63-ის 
მიმდებარედ.

 უკუ მიმართულება: კრწანისის ქ. #63-ის მიმდებარედ -  კრწანისის ქ. (მობრუნება ორთაჭალის ქუჩამდე) -
კრწანისის ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - დ. გულიას მოედანი - გ. გულუას ქ. - ვ. გორგასალის ქ. - ორთჭალის ქ. - 
კრწანისის ქ. - გ. ვოლსკის ქ. (წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის შესასვლელამდე).
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მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის ქ.) - ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ავშნის ქ. 
(ავშნიანის დასახლება).

 უკუ მიმართულება: ავშნის ქ. (ავშნიანის დასახლება) - ავშნის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. -მ/ს ,, 
ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის ქ.).

გლდანის V მ/რ (#7,8"ა",6 კორპუსების გავლით) - გლდანის III მ/რ (#11,8,7"ა" კორპუსების გავლით) - 
გლდანის I მ/რ (# 18,5,1 კორპუსების გავლით) - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I მ/რ) - ო. ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის 
II-"ა" მ/რ) - თ. შეშელიძის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - გ.რომელაშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ III-
II-I კვ.) - ზღვის უბნის IV მ/რ (#5,4 კორპუსების გავლით) - ჩარგალის ქ.  - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. - მ/ს 
"სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ) - თ. შეშელიძის ქ. - ზღვის უბნის IV მ/რ (#4,5 
კორპუსების გავლით) - გ. რომელაშვილის ქ. -ა. ისააკიანის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" - 
ი. ვეკუას ქ. - გლდანის I მ/რ (# 1,5,18 კორპუსების გავლით) - გლდანის  III  მ/რ (#7"ა", 8, 11 კორპუსების 
გავლით) - გლდანის V მ/რ (#6,5,7 კორპუსების მიმდებარედ).

ლ. ლაგურაშვილის ქ. (მუხიანი, #5 კორპუსის მიმდებარედ) - ლ. ლაგურაშვილის ქ. - ე. ღვალაძის ქ. - ა. 
გობრონიძის ქ. - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. -ე. ღვალაძის ქ. -ლ. ლაგურაშვილის ქ. -ლ. ლაგურაშვილის ქ. (მუხიანი, #5 
კორპუსის მიმდებარედ).

სამღერეთის ქ. (ხერთვისის გადაკვეთაზე) - ვ. ალექსი მესხიშვილის ქ. - ნ. ჩხიკვაძის ქ. -რ. ურიდიას ქ. - ც. 
დადიანის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

 უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ც. დადიანის ქ. - რ. ურიდიას ქ. - ნ. ჩხიკვაძის ქ. - ვ. 
ალექსი მესხიშვილის ქ. - სამღერეთის ქ. (ხერთვისის გადაკვეთაზე).

მუხიანის აგარაკები (შოვის ქ. - ბორჯომის ქ. - ტაძრის ქ. - დაისის ქ. - გამარჯვების ქ. - ჟვანიას ქ.) - ნ. 
დუმბაძის გამზირი - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი"

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ)- ა. გობრონიძის ქ. - ნ. დუმბაძის გამზირი -
მუხიანის აგარაკები (ჟვანიას ქ. - გამარჯვების ქ. -დაისის ქ. -ტაძრის ქ. -ბორჯომის ქ. -შოვის ქ.).

მუხიანის აგარაკები(შოვის ქ. - სვანეთის ქ. - კაცხის ქ. - ვარდისუბნის ქ. - ჟვანიას ქ.)- ნ. დუმბაძის გამზირი - 
ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. -ნ. დუმბაძის გამზირი - 
მუხიანის აგარაკები (ჟვანიას ქ. -ვარდისუბნის ქ. -კაცხის ქ. -სვანეთის ქ. -შოვის ქ.).

მუხიანის აგარაკები (შოვის ქ. - ბორჯომის ქ. - ტაძრის ქ. - რაჭის ქ. - ზუგდიდის ქ. - გრემის ქ. - იაკობის ქ. - 
გურიის ქ. - გამარჯვების ქ. - ჟვანიას ქ.) - ნ. დუმბაძის გამზირი - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს "ახმეტელის 
თეატრი"(მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. -ნ. დუმბაძის გამზირი - 
მუხიანის აგარაკები (ჟვანიას ქ. -გამარჯვების ქ. -გურიის ქ. -იაკობის ქ. - გრემის ქ. -ზუგდიდის ქ. - რაჭის ქ. -
ტაძრის ქ. - ორჯომის ქ. - შოვის ქ.).

75 G 28

76 G 22

77 G 16

78 Add5491

79 Add550

73 G 301

74 Add549



მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. - მ. ნოზაძის ქ. - მუხიანის აგარაკები 
(გამარჯვების ქ. - გურიის ქ. - სამეგრელოს ქ. - გამარჯვების ქ. - მ. ნოზაძის ქ. -ა. გობრონიძის ქ. -მ/ს 
"ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ)(წრიული). 

მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. - მუხიანის IV ბ მ/რ - საზანოს ქ. (ვარდისუბნის 
ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: საზანოს ქ. (ვარდისუბნის ქუჩის გადაკვეთა) - მუხიანის IV ბ მ/რ - ა. გობრონიძის ქ. -მ/ს 
"ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ).

მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. - ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანი 1-3 მ/რ, გლდანის მე-3 ა 
მ/რაიონის გავლით) - ჯაბიძის ქ. - ზ. მირაქიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - სასჯელაღსრულების 
დაწესებულების #8 საპყრობილე  - თ. ბატონიშვილის ქ. - ხ. ბორჩალოელის ქ. - კულა გლდანელის ქ. -ა. 
ყიფშიძის ქ.

 უკუ მიმართულება: ა. ყიფშიძის ქ. - კულა გლდანელის ქ. -ხ. ბორჩალოელის ქ. -თ. ბატონიშვილის ქ. - 
სასჯელაღსრულების დაწესებულების #8 საპყრობილე  -ო. ხიზანიშვილის ქ. - ზ. მირაქიშვილის ქ. -ჯაბიძის 
ქ. -ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანის მე-3 ა მ/რაიონის, გლდანი 1-3 მ/რაიონის გავლით) - ი. ვეკუას ქ. - ო. 
ხიხანიშვილის ქ (გლდანის II მ/რაიონის გავლით) - მ/ს "ახმეტელის თეატრი"(მიმდებარედ).

გლდანის  III"ა" მ/რ (#19 კორპუსის მიმდებარედ) - გლდანის III "ა" მ/რ (#17,19,20,21,23,24,16 კ-ების გავლით) - 
ნ. კეცხოველის ქ. (გლდანის III-V მ/რ-ის გამყოფი გზა) - ი. ვეკუას ქ. - ომარ ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის IV-II-
"ა" მ/რ) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. - ნ. კეცხოველის ქ. (გლდანის III-
V მ/რ-ის გამყოფი გზა) - გლდანის III "ა" მ/რ (#16,24,23,21,20,19,17 კორპუსების გავლით) -გლდანის  III"ა" მ/რ 
(#19 კორპუსის მიმდებარედ).

 მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I მ/რ) - ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანის I და III 
მ/რ-ების გამყოფი გზა) - გლდანის III-IIIა მ/რ-ების გამყოფი გზა - გლდანის V მ/რ (#11,23,22 კორპუსების 
გავლით) - დ. ჯაბიძის ქ. (გლდანის V-VII მ/რ-ის გამყოფი გზა, მობრუნება გლდანის VII მ/რ, #10 კორპუსის 
მიმდებარედ) - დ. ჯაბიძის ქ. (გლდანის V-VII მ/რ-ის გამყოფი გზა) - გლდანის V მ/რ (#22,23,11 კორპუსების 
გავლით) - გლდანის III-IIIა მ/რ-ების გამყოფი გზა - ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანის I და III მ/რ-ების გამყოფი გზა) 
- ი. ვეკუას ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის II - "ა" მ/რ) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" 
(მიმდებარედ)(წრიული).

მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I-III მ/რ-ის მხარე) - ო. ხიზანიშვილის ქ. - 
სამამულო ომის გმირების ქ. (გლდანის IV მ/რ) - მიხეილ ხერგიანი ქ. (გლდანის IV მ/რ, #89 კორპუსთან 
მოხვევა) - გლდანის IV მ/რ (#96,96"ბ",101,111,110,105 კორპუსების გავლით) - ომარ ხიზანიშვილის ქ. 
(გლდანის IV-II-"ა" მ/რ) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ)(წრიული).

მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ზ. მაისურაძის ქ. - ინგუშეთის 
ქ. - ზ. მაისურაძის I შესახვევი - ვ. გულისაშვილის ქ.
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 უკუ მიმართულება: ვ. გულისაშვილის ქ. - ზ. მაისურაძის I შესახვევი -ინგუშეთის ქ. -ზ. მაისურაძის ქ. - ო. 
ხიზანიშვილის ქ. -მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

გლდანის VIII  მ/რ (#34 კორპუსის მიმდებარედ) - კ. ლესელიძის ქ. (გლდანის VI-VIII მ/რ-ის გამყოფი გზა.) - შ. 
მიქატაძის ქ. - თიანეთის გზატკეცილი - ქერჩის ქ. - ა. ვასაძის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის 
"ა" მ/რ ) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ო. ხიზანიშვილის ქ. -ა. ვასაძის ქ. -ქერჩის ქ. -
თიანეთის გზატკეცილი - შ. მიქატაძის ქ. -კ. ლესელიძის ქ. (გლდანის VI-VIII მ/რ-ის გამყოფი გზა.) - გლდანის 
VIII  მ/რ (#34 კორპუსის მიმდებარედ).

ი. მეუნარგიას ქ. (#72-ის მიმდებარედ) - ი. მეუნარგიას ქ. - ს. ქურდიანის ქ. - ნ.ხუდადოვის ქ. - რკინიგზის 
გადასასვლელი ხიდი (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი (მიმდებარედ) - ნ.ხუდადოვის ქ. - ს. ქურდიანის ქ. -
ი. მეუნარგიას ქ. -ი. მეუნარგიას ქ. (#72-ის მიმდებარედ).

მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) -ა. გობრონიძის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - უცნობ გმირთა ქ. (თბილისის 
ზღვა, ჯინო ფერედაისის გავლით) - ი. ზედგენიძის ქ. (ვარკეთილის მე-4 მ/რ) - დ. ალექსიძის ქ. - მ. 
გახოკიძის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ლილო მოლი.

 უკუ მიმართულება: ლილო მოლი - კახეთის გზატკეცილი - მ. გახოკიძის ქ. - დ. ალექსიძის ქ. -ი. 
ზედგენიძის ქ. (ვარკეთილის მე-4 მ/რ) -უცნობ გმირთა ქ. (თბილისის ზღვა, ჯინო ფერედაისის გავლით) - ა. 
ისააკიანის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. -მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) -  ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I-III-V-VII მ/რ) - ომარ ხიზანიშვილის ქ. - 
დავით აღმაშენებლის ქ. (#100-ის მიმდებარედ)(გიორგი წმინდას სააგარაკო დასახლება).

 უკუ მიმართულება: დავით აღმაშენებლის ქ. (#100-ის მიმდებარედ)(გიორგი წმინდას სააგარაკო 
დასახლება) -დავით აღმაშენებლის ქ.  - ომარ ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის VIII-VI-IV-II მ/რაიონის გავლით) - 
მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

 მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ი. ვეკუას ქ. (გლდანის I მ/რ) - ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანის I და III 
მ/რ-ების გამყოფი გზა) - გლდანის III-IIIა მ/რ-ების გამყოფი გზა - ფარსმა 2-ის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ. - 
თეთრი ტბის ქ.-კ. კვეესის ქ. - გ. ბაბილოძის ქ.

 უკუ მიმართულება: გ. ბაბილოძის ქ. - კ. კვეესის ქ. -თეთრი ტბის ქ.-ო. ხიზანიშვილის ქ. -ფარსმა 2-ის ქ. - 
გლდანის III-IIIა მ/რ-ების გამყოფი გზა - ვ. ნანეიშვილის ქ. (გლდანის I და III მ/რ-ების გამყოფი გზა) -ი. ვეკუას 
ქ. (გლდანის I მ/რ) -ო. ხიზანიშვილის ქ. (გლდანის II მ/რ) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი)  - ა. წერეთლის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის 
გამზირი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება შ. შაკაშვილის ქუჩის მიმდებარედ)- მირიან მეფის ქ. - 
ფარნავაზ მეფის გამზირი - ასი ათასი მოწამის ქ. - მუხათგვერდის ქ. (მუხათგვერდის სასაფლაო).

 უკუ მიმართულება:  მუხათგვერდის ქ. (მუხათგვერდის სასაფლაო) - ასი ათასი მოწამის ქ. - ფარნავაზ 
მეფის გამზირი -დ. აღმაშენებლის ხეივანი-გ. რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი -ა. წერეთლის 
გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი).

ზურგოვანა (მ. კოსტავას ქ. - თავისუფლების ქ. )- ასი ათასი მოწამის ქ. - დ. თავდადებულის ქ. - პ. იბერის ქ.- 
ი. პეტრიწის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი (ჰიპერმარკეტი "გუდვილის" მოპირდაპირედ).

 უკუ მიმართულება: ფარნავაზ მეფის გამზირი (ჰიპერმარკეტი "გუდვილის" მოპირდაპირედ) -ფარნავაზ 
მეფის გამზირი- ი. პეტრიწის ქ. -პ. იბერის ქ.-დ. თავდადებულის ქ. -ასი ათასი მოწამის ქ. -ზურგოვანა 
(თავისუფლების ქ. -მ. კოსტავას ქ.)
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მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - გ. რობაქიძის 
გამზირი - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება "ტოიოტას" ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიასთან) - ლ. 
ანდრონიკაშვილის ქ. - აღმაშენებლის მე-10 კილომეტრი -ცამეტი ასურელი მამის ქუჩა - თინათინის ქუჩა -  
ნესტან დარეჯანის ქუჩა.

 უკუ მიმართულება:  ნესტან დარეჯანის ქუჩა - მირიან მეფის ქუჩა - თინათინის ქუჩა - ცამეტი ასურელი 
მამის ქუჩა - აღმაშენებლის მე-10 კილომეტრი - ლ. ანდრონიკაშვილის ქუჩა - დ. აღმაშენებლის ხეივანი - გ. 
რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა.წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი).

გეხტმანის ქ. - მირიან მეფის ქ. -ფ. მომპელიეს ქუჩა - ტიმოთე პელიოს ქუჩა - ჰუგო პიპერტის ქუჩა - იან 
კომერის ქუჩა - პ. კლაპროთის ქუჩა - ნიკო ბურის ქუჩა - მირიან მეფის ქუჩა - გეხტმანის ქ.(წრიული)

თიანეთის ქ. (#65-ის მიმდებარედ) - თიანეთის ქ. - მუხრანის ქ. (მობრუნება რატევანის ქუჩის მიმდებარედ) - 
ჩარგალის ქ. - გუდამაყრის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - თ. ერისთავის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. #137 (აბასთუმნის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ). 

 უკუ მიმართულება: მ. წინამძღვრიშვილის ქ. #137 (აბასთუმნის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ, ჯიბეში) - 
მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - თ.ერისთავის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - 
გუდამაყრის ქ. - ჩარგალის ქ. - მუხრანის ქ. (მობრუნება რატევანის ქუჩის მიმდებარედ)- თიანეთის ქ. (#65-ის 
მიმდებარედ).

მუხიანის I მ/რ (#16 კორპუსის მიმდებარედ) - ი. ნონეშვილის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს ,, ახმეტელის 
თეატრი" (ალეკო გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი" (ალეკო გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ) - ა. გობრონიძის ქ. - ი. ნონეშვილის ქ. - მუხიანის I მ/რ (#16 კორპუსის მიმდებარედ).

ე. კუპატაძის გასასვლელი (ყოფილი სასტუმრო" ბახტრიონი"-ს მიმდებარედ,წყალსადენის ქ. #7) -ს. ლაზოს 
ქ. - მონასტრის ქ. - ტაძრის ქ. - მონასტრის ქ. - წყალსადენის ქ. (#15"ა",49,51"ა"-ს გავლით) - თ. შეშელიძის ქ. - 
გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - (მობრუნება ჯ. ბალანჩინისა და ა. ბელიაშვილის ქუჩების 
გადაკვეთაზე) - მ/ს ,,სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,,სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ) - დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქ-
ის გადაკვეთის მიმდებარედ) - თ. შეშელიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. - წყალსადენის ქ.  (#51"ა",49,15"ა"-ს 
გავლით)- ტაძრის ქ. - მონასტრის ქ. - ს. ლაზოს ქ. - ე. კუპატაძის გასასვლელი (ყოფილი სასტუმრო" 
ბახტრიონი"-ს მიმდებარედ,წყალსადენის ქ. #7). 

კოპცოვის ქ. (#98-ის მიმდებარედ)- ნ. რამიშვილის ქ. - დ. უზნაძის ქ. - VII შესახვევი - მანდელშტამის ქ. - 
ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ვარკეთილი" - ჯავახეთის ქ. - 17 შინდისელი გმირის ქ. - მანდელშტამის ქ. - VII 
შესახვევი -დ. უზნაძის ქ. -ნ. რამიშვილის ქ. -კოპცოვის ქ.  (#98-ის მიმდებარედ).

გ. ჩიტაიას მოედანი (მიმდებარედ) - გ. ჩიტაიას ქ. - ც. დადიანის ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. - ე. მანჯგალაძის ქ. - ც. 
დადიანის ქ. - თ. ერისთავის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი  (მობრუნება მ/ს "დიდუბეში) - სამტრედიის ქ.  - 
რ.აგლაძის ქ. - ვ. ბაგრატიონის ხიდი - გ. სააკაძის დაღმართი - გ. სააკაძის მოედანი (ტუ-ის VI კორპუსის 
მიმდებარედ).
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 უკუ მიმართულება: გ. სააკაძის მოედანი (ტუ-ის VI კორპუსის მიმდებარედ)-გ. სააკაძის დაღმართი -ვ. 
ბაგრატიონის ხიდი -მტკვრის მარცხენა სანაპირო - რ.აგლაძის ქ. - სამტრედიის ქ.  - ა. წერეთლის გამზირი -
თ. ერისთავის ქ. - ც. დადიანის ქ. -ე. მანჯგალაძის ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. - ც. დადიანის ქ. -გ. ჩიტაიას ქ. -გ. 
ჩიტაიას მოედანი (მიმდებარედ).

რ. დავითაშვილის ქ. (#92-ის მიმდებარედ) - ლამის ქ. - ტ. გრანელის ქ. - გ. მაზნიაშვილის ქ. - კიევის ქ. - დ. 
აღმაშენებლის გამზირი - მ/ს "მარჯანიშვილის"( მიმდებარედ). 

უკუ მიმართულება: მ/ს "მარჯანიშვილის"( მიმდებარედ) - კ. მარჯანიშვილის ქ. -გ.  ჩუბინაშვილის ქ. - გ. 
ჩიტაიას მოედანი - ტ. გრანელის ქ. - ლამის ქ. - რ. დავითაშვილის ქ. (#92-ის მიმდებარედ)

მნათობის ქ. #73 (ქარხანა ,,დელტა") - პ. ბაგრატიონის ქ. - პ. სააკაძის ქ. - ლამის ქ. - ტ.გრანელის ქ. - გ.ჩიტაიას 
მოედანი - კ.აბაშიძის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - გ.ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი 
- სადგურის მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - ნ. გოგოლის ქ. - კ. ფოცხვერაშვილის ქ. - ე.ნინოშვილის ქ. - 
კონსტიტუციის ქ -  მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - კ. აბაშიძის ქ. - გ.ჩიტაიას მოედანი - ტ. გრანელის ქ. - ლამის ქ. - 
პ. სააკაძის ქ. - პ. ბაგრატიონის - მნათობის ქ. #73 (ქარხანა ,,დელტა").

ატოცის ქ.  - ნორიოს აღმართი - ართვინის ქ. (მობრუნება ართვინის ქ. #56-ის მიმდებარედ) - მ. 
მამარდაშვილის ქ. - გ.მაზნიაშვილის ქ. - კიევის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი -კ. მარჯანიშვილის ქ. - გ. 
ტაბიძის ხიდი - მ. ჯავახიშვილის ქ. - რ. თაბუკაშვილის ქ. - რ. ლაღიძის ქ. - ბროსეს ქ. - მტკვრის მარჯვენა 
სანაპირო -ნ. ბარათშვილის ქ.

 უკუ მიმართულება: ნ. ბარათშვილის ქ. - რ. თაბუკაშვილის ქ. - მ. ჯავახიშვილის ქ. -გ. ტაბიძის ხიდი -კ. 
მარჯანიშვილის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - მ. მამარდაშვილის ქ. - ართვინის ქ. (მობრუნება ართვინის ქ. #56-ის 
მიმდებარედ) - ნორიოს აღმართი - ატოცის ქ. 

მნათობის ქ. #73 (ქარხანა ,,დელტა") - პ. ბაგრატიონის ქ. - პ. სააკაძის ქ. - ლამის ქ. - ტ. გრანელის ქ. - გ. 
ჩიტაიას მოედანი - გ. მაზნიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კ. ხეთაგუროვის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი - 
ნ. ბარათაშვილის ქ.

 უკუ მიმართულება: ნ. ბარათაშვილის ქ. - ნ. ბარათაშვილის ხიდი -მტკვრის მარცხენა სანაპიორო - კ. 
ხეთაგუროვის ქ. -ა. ჩიქობავას ქ. - გ. ჩიტაიას მოედანი - ტ. გრანელის ქ. - ლამის ქ. - პ. სააკაძის ქ. - პ. 
ბაგრატიონის - მნათობის ქ. #73 (ქარხანა ,,დელტა").  

 შ. ნუცუბიძის III მ/რ IIIკვ. (#9 კორპუსი) -შ. ნუცუბიძის III მ/რ IIკვ.( #8-9 კორპუსების გავლით (რ. ჩხიკვაძის 
ქ.)) - შ. ნუცუბიძის III მ/რ I კვ. #8-7 კორპუსების გავლით  - რ.ჩხიკვაძის ქ. - შ.ნუცუბიძის ქ. - ფ.თავაძის ქ. -  
ვაჟა ფშაველას გამზირი - ა. ყაზბეგის გამზირი - ტანძიის ქ. (მობრუნება საირმის ქუჩასთან) - ა. მიცკევიჩის ქ. - 
გამრეკელის ქ. - ს. ცინცაძის ქ. - ვ. ჭაბუკიანის ქ. - გ. სააკაძის მოედანი - გ. სააკაძის დაღმართი - ვ. 
ბაგრატიონის ხიდი -მტკვრის მარცხენა სანაპირო - რ. აგლაძის ქ. - სამტრედიის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - 
მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი).
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 უკუ მიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი -სამტრედიის ქ. -რ. 
აგლაძის ქ. - ვ. ბაგრატიონის ხიდი -გ. სააკაძის დაღმართი -გ. სააკაძის მოედანი -ვ. ჭაბუკიანის ქ. -ს. 
ცინცაძის ქ. -გამრეკელის ქ. -ა. მიცკევიჩის ქ. - ტანძიის ქ. (მობრუნება საირმის ქუჩასთან) -ვაჟა ფშაველას 
გამზირი - ფ.თავაძის ქ. -შ.ნუცუბიძის ქ. -შ. ნუცუბიძის III მ/რ I კვ. (#7-8 კორპუსების გავლით)  -  შ. 
ნუცუბიძის III მ/რ IIIკვ. (#9 კორპუსი).

ნუცუბიძის I მ/რ (ე. ბედიას ქ.) - შ. ნუცუბიძის ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. -პ. ქავთარაძის ქ. - მარიჯანის ქ. - შ. 
ნუცუბიძის ქ. - შ. ნუცუბიძის  III მ/რ (შ. ნუცუბიძის III მ/რ-ის II კვ. #5-2-1 კორპუსების გავლით) (რ. ჩხიკვაძის 
ქ.) - შ. ნუცუბიძის III მ/რ IIIკვ. (#3-5 კორპუსების გავლით) (რ. ჩხიკვაძის ქ.) - შ. ნუცუბიძის III მ/რ IIკვ. (#8-9 
კორპუსების გავლით )(რ. ჩხიკვაძის ქ.) - შალვა ნუცუბიძის III მ/რ I კვ. #8-7 კორპუსები).

 უკუ მიმართულება: შალვა ნუცუბიძის III მ/რ I კვ. #7-78კორპუსები) - შ. ნუცუბიძის III მ/რ IIIკვ. (#5-3 
კორპუსების გავლით) (რ. ჩხიკვაძის ქ.) - შ. ნუცუბიძის  III მ/რ (შ. ნუცუბიძის III მ/რ-ის II კვ. #1-2-5 
კორპუსების გავლით) (რ. ჩხიკვაძის ქ.) -შ. ნუცუბიძის ქ. -მარიჯანის ქ. - პ. ქავთარაძის ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. -
შ. ნუცუბიძის ქ. -ნუცუბიძის I მ/რ (ე. ბედიას ქ.).

 ნ.  ბარათაშვილის ქ. -  ნ.  ბარათაშვილის ხიდი - მტკვრის მარცხენა სანაპირო - კ. ხეთაგუროვის ქ. - ა. 
ჩიქობავას ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - დ. კლდიაშვილის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - ნ. ფიროსმანის ქ. - 
სადგურის მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - ნ. გოგოლის ქ. -  კონსტიტუციის ქ -  მ. წინამძღვრიშვილის ქ. -ნ. 
ფიროსმანის ქ. - გ. ჩიტაიას ქ. - გ. მაზნიაშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კ. ხეთაგუროვის ქ. - ნ. 
ბარათაშვილის ხიდი -  ნ. ბარათაშვილის ქ.

ვარკეთილის IV მ/რ (დ. ალექსიძის ქ.) -დ. ალექსიძის ქ. -საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. -  
ჯავახეთის ქ. - მოსკოვის გამზირი - ქინძმარაულის II შესახვევი - ბ. ხმელნიცკის ქ. - გარდაბნის გზატკეცილი 
- ველისთავის ქ. - გარდაბნის გზატკეცილი - ბ. ჭიჭინაძის ქ. (მე-7 ქუჩის გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: ბ. ჭიჭინაძის ქ. (მე-7 ქუჩის გადაკვეთა) - ბ. ჭიჭინაძის ქ. - გარდაბნის გზატკეცილი - 
ველისთავის ქ. -გარდაბნის გზატკეცილი -ბ. ხმელნიცკის ქ. - ქინძმარაულის II შესახვევი -მოსკოვის გამზირი 
-ჯავახეთის ქ. -საქართველოს ერთიანობის მებრძოლთა ქ. - დ. ალექსიძის ქ. -ვარკეთილის IV მ/რ (დ. 
ალექსიძის ქ.).

მ/ს "ვარკეთილი" (საკოლმეურნეო ბაზრის მხარეს) - შ. პეტეფის ქ. (ვარკეთილის IV მ/რ  III კვარტლის 
გავლით) - თ. დავითაიას ქ. - ვაზისუბნის  IV მ/რ  I კვარტალი (#11,18,14,13,1 კორპუსების გავლით)  - 
ვაზისუბნის IV  მ/რ. IIკვ. (#1,2,13,14,15,12,11,10,9 კორპუსების გავლით) - ი. პილსუდსკის ქ. (ვაზისუბნის III 
მ/რ, II კვ) - სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორია (ს/კ: 404934381).

 უკუ მიმართულება: სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორია (ს/კ: 404934381) - ი. პილსუდსკის ქ. 
(ვაზისუბნის III მ/რ, II კვ) - ვაზისუბნის IV  მ/რ. IIკვ. (#9,10,11,12,15,14,13,2,1 კორპუსების გავლით) - 
ვაზისუბნის  IV მ/რ  I კვარტალი (#1,13,14,18,11 კორპუსების გავლით) - თ. დავითაიას ქ. - შ. პეტეფის 
ქ.ეტეფის ქ. (ვარკეთილის IV მ/რ  III კვარტლის გავლით)- ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ.- მ/ს "ვარკეთილი" 
(საკოლმეურნეო ბაზრის მხარეს).

ი. პილსუდსკის ქ. (ვაზისუბნის III მ/რ, II კვ) -  ვაზისუბნის IV  მ/რ. IIკვ. (#9,10,11,12,15,14,13,2,1 კორპუსების 
გავლით) - ვაზისუბნის  IV მ/რ  I კვარტალი (#1,13,14,18,11 კორპუსების გავლით) - თ. დავითაიას ქ. - 
მუსხელიშვილის ქ - კ. ზავრიევის ქ. -  ს. ჯიქიას ქ. - ა. ხარაბაძის ქ. - კაკაბეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ვ. 
ჩაჩავას ქ. - აწყურის ქ. - კახეთის I შესახვ. - ქ. დედოფლის გამზირი #91 "ა" (მეველეს ქ.) 

106 Add800

107 Add8

108 Add9

109 Add11

110 Add570



 უკუ მიმართულება: ქ. დედოფლის გამზირი #91 "ა" (მეველეს ქ.) -  ქეთევან დედოფლის გამზირი - ვაჟა 
ჩაჩავას ქ. (მ/ს "ისანი") - კახეთის გზატკეცილი - კაკაბეთის ქ. - ა. ხარაბაძის ქ. - ს. ჯიქიას ქ - ს. ჯიქიას ქ. -
მუსხელიშვილის ქ -თ. დავითაიას ქ. -ვაზისუბნის  IV მ/რ  I კვარტალი (#11,18,14,13,1 კორპუსების გავლით)  - 
ვაზისუბნის IV  მ/რ. IIკვ. (#1,2,13,14,15,12,11,10,9 კორპუსების გავლით)-ი. პილსუდსკის ქ. (ვაზისუბნის III 
მ/რ, II კვ).

ნიაბის ქ. (#55-ის მიმდებარედ) - ნიაბის ქ. - ნიაბის II შესახვევი - სომხეთის ქ. - განთიადის ქ. - გალავნის ქ. - 
შილდას ქ. - ახალუბნის ქ. - საინგილოს ქ. - გუმბრის ქ. - სამრეკლოს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - მ/ს ,,ავლაბარი" 
(მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,,ავლაბარი" (მიმდებარედ) - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI-ს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - 
სამრეკლოს ქ. - გუმბრის ქ. - საინგილოს ქ. - ახალუბნის ქ. - შილდას ქ. - გალავნის ქ. - ჟონეთის ქ. - სომხეთის 
ქ. - ნიაბის ქ. (#55-ის მიმდებარედ).

ნიაბის ქ. #55-57-ის მიმდებარედ - ნიაბის II შესახვევი - გალავნის ქ. - ბზიფის შესახვევი - დ. ერისთავის ქ. - 
გალავნის ქ. - შილდის ქ. - საინგილოს ქ. - სამრეკლოს ქ. - ბუხაიძის ქ. - გორკის ქ. -მ. ჯავახიშვილის ქ. - ა. 
ჩიქობავას ქ. - გ. მაზნიაშვილი - კიევის ქ. - დ. აღმაშნებლის გამზირი - მ/ს "მარჯანიშვილის მოედანი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს "მარჯანიშვილის მოედანი" - კ. მარჯანიშვილის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. -  მ. 
გოგიბერიძის ქ. - მ. ჯავახიშვილის ქ. - გორკის ქ. -ბუხაიძის ქ. - სამრეკლოს ქ. -  საინგილოს ქ. - შილდის ქ. - 
გალავნის ქ. -ნიაბის II შესახვევი -ნიაბის ქ.  #55-57-ის მიმდებარედ

ნ. ყიფშიძის ქუჩა - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - მ. თამარაშვილის გამზირი - გ. წერეთლის ქ. - ი. ჭავჭავაძის 
გამზირი - მიშველაძის ქ. - ი. აბაშიძის ქ. - დარიალის ქ. - ტაბიძის ქ. - მცხეთის ქ. - მრგვალის ბაღი - ი. 
აბაშიძის ქ. - ლ. კავსაძის ქ. - ი. ჭავჭავაძის I შესახვევი - ნ. ყიფშიძის ქ. (წრიული).

გ. შატბერაშვილის ქ. (#70) - ი. ქუთათელაძის ქ. - მრგვალი ბაღი - ი.აბაშიძის ქ. - დ.მირცხულავას ქ - 
ზ.ფალიაშვილის ქ. - ბაზალეთის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - პ. მელიქიშვილის ქ. - მ.კოსტავას ქ. - გმირთა 
მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი.

უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი ("თბილისი ცენტრალი"-ს პირდაპირ) - თამარ მეფის გამზირი - 
გმირთა მოედანი - ვარაზისხევის ქ. - ი. ჭავჭავაძის გამზირი - დ.მირცხულავას ქ. - ზ. ფალიაშვილის ქ. - დ. 
მირცხულავას ქ. - ი. აბაშიძის ქ. - მრგვალი ბაღი - ი. ქუთათელაძის ქ. - გ. შატბერაშვილის ქ. (#70).

ი. გრიშაშვილის ქ. (გ. ბააზოვის ქუჩის გადაკვეთა)- ვ. გორგასალის ქ. (მობრუნება დ. გულიას მოედანზე) - 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - ვ. გორგასალის ქ. (ბობრუნება ვ. გორგასალის ქ. #17-ის მიმდებარედ) - ი. 
გრიშაშვილის ქ.(გ. ბააზოვის ქუჩის გადაკვეთა)(წრიული).

ცოლიკაურის ქ. - დიდი ხეივნის ქ. - ბადაგის ქ. -ცოლიკაურის ქ. - გ. გულუას ქ. - ვ. გორგასალის ქ. -  ვ. 
გორგასალის მე-I V შესახვევი.

 უკუ მიმართულება: ვ. გორგასალის I V შესახვევი - ვ. გორგასალის ქ. -  დ. გულიას მოედანი - გ. გულუას ქ. - 
ცოლიკაურის ქ. - ბადაგის ქ . - დიდი ხეივნის ქ. - ცოლიკაურის ქ.

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ნ. ხუდადოვის ქ. - ე. მანჯგალაძის ქ. - რ. ურიდიას ქ. - ა. მანაგაძის ქ. - ა. 
მესხიშვილის ქ. - ლ. ქართლელიშვილის ქ. - ნიკო მარის ქ. - შ. ცინცაძის ქ. - იმერეთის ქ. - ჭ. ბენდელიანის ქ. - 
რიონჰესის ქ. - გ. სააკაძის ქ. -შ. ცინცაძის ქ. - ნიკო მარის ქ. -  ლ. ქართლელიშვილის ქ. -  ა. მესხიშვილის ქ. -ა. 
მანაგაძის ქ.- რ. ურიდიას ქ. - ე. მანჯგალაძის ქ. -ნ.  ხუდადოვის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი 
(წრიული)
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რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ნ. ხუდადოვის ქ. - ე. მანჯგალაძის ქ. - სვანეთის ქ.- სვანეთის ხევი - ნიკო 
მარის ქ. - შ. ცინცაძის პირველი შესახვევი.

 უკუ მიმართულება: შ. ცინცაძის პირველი შესახვევი - სვანეთის ხევი - ნიკო მარის ქ. -სვანეთის ქ.- ე. 
მანჯგალაძის ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. -რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ნ. ხუდადოვის ქ. - მ. მესხის ქ. - გ. ბიჩინაშვილის ქ. - უიარაღოს ქ. - ნ. 
კახიანის ქ. - ბ. ქებურიას ქ. - კიკისხევის ქ. - რ. ინანიშვილის ქ. - ო. ღუდუშაურის ქ . - ძმობის ძმობის II ქუჩა.

 უკუ მიმართულება: ძმობის II ქუჩა - ო. ღუდუშაურის ქ . -რ. ინანიშვილის ქ. -კიკისხევის ქ. -ბ. ქებურიას ქ. - 
ნ. კახიანის ქ. - უიარაღოს ქ. -გ. ბიჩინაშვილის ქ. -მ. მესხის ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. -რკინიგზის გადასასვლელი 
ხიდი.

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ც. დადიანის ქ. - ურიდიას ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. - გარეჯის ქ. - დ. 
იოსელიანის ქ. (კორპუსი #205-ის მიდებარედ).

 უკუ მიმართულება: დ. იოსელიანის ქ. (კორპუსი #205-ის მიდებარედ) -გარეჯის ქ. - ნ. ხუდადოვის ქ. - 
ურიდიას ქ. - ც. დადიანის ქ. -რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ნ. ხუდადოვის ქ. - ნ. აგიაშვილის ქ. - ბარაკონის ქ. - მ. შერვაშიძის ქ. - ნ. 
ხუდადოვის ქ. - ახალი ზოოპარკი.

 უკუ მიმართულება: ახალი ზოოპარკი - ნ. ხუდადოვის ქ. -მ. შერვაშიძის ქ. - ბარაკონის ქ. - ნ. აგიაშვილის ქ. - 
ნ. ხუდადოვის ქ. -რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი.

მ/ს ,,ავლაბარი" (მიმდებარედ) - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI-ს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - სამრეკლოს ქ. - 
გუმბრის ქ. - საინგილოს ქ. - ახალუბნის ქ. - შილდას ქ. - გალავნის ქ. - ბეღლეთის ქ. - სომხეთის ქ. - 
კაიშაურის ქ. - ნიაბის II შესახვევი -   ნიაბის ქ. - ელიას მთის ქ. - მახათას მთა (ზეთისხილის ქუჩის და 
ზეთისხილის II შესახვევს შორის).

 უკუ მიმართულება: მახათას მთა (ზეთისხილის ქუჩის და ზეთისხილის II შესახვევს შორის) - ლიას მთის ქ. - 
ნიაბის ქ. - ნიაბის II შესახვევი -კაიშაურის ქ. - სომხეთის ქ. - ბეღლეთის ქ. - გალავნის ქ. -  შილდას ქ. - 
ახალუბნის ქ. - საინგილოს ქ. - გუმბრის ქ. - სამრეკლოს ქ. -ლ. მესხიშვილის ქ. - მ/ს ,,ავლაბარი" 
(მიმდებარედ).

მ/ს ,,ავლაბარი" (მიმდებარედ) - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI-ს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - სამრეკლოს ქ. - 
გუმბრის ქ. - საინგილოს ქ. - ახალუბნის ქ. - საინგილოს მე-5 ჩიხი - საინგილოს ქ. - მელაანის I შესახვევი 
(ახალი გზით)- ვაზისუბანი მე-2ა მ/რ (კორპუსი #23,20,8,7,6,5 კორპუსების გავლით) - თ. დავითაიას ქ .  - ი. 
პილსუდსკის ქ. (კორპუსი #17-18-ის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: ი. პილსუდსკის ქ. (კორპუსი #17-18-ის მიმდებარედ) - დავითაიას ქ. - ვაზისუბანი მე-2ა 
მ/რ (კორპუსი #5,6,7,8,20,23-ის გავლით) - მელაანის I შესახვევი (ახალი გზით)- საინგილოს ქ. -საინგილოს მე-
5 ჩიხი - ახალუბნის ქ. - საინგილოს ქ. - გუმბრის ქ. -სამრეკლოს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - მ/ს ,,ავლაბარი" 
(მიმდებარედ).

მ/ს "ავლაბარი" - ალ. წურწუმიას ქ. - ნ. ირბახის ქ. - მარტყოფის ქ. -ნასაკირალის ქ. - მთავარანგელოზის ქ. - 
დმანისის - მარტყოფის ქ. - კ. ერისთავის ქ. (დმანისის სესახვევი).
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 უკუ მიმართულება: კ. ერისთავის ქ. (დმანისის სესახვევი)-მარტყოფის ქ. -დმანისის - მთავარანგელოზის ქ. -
ნასაკირალის ქ. - მარტყოფის ქ. -ნ. ირბახის ქ. -მ/ს "ავლაბარი".

ი. აბულაძის ქ. (#24-ის მიმდებარედ) - გაზაფხულის ქ. - დელისის მოედანი - დელისის III ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - 
ფ. თავაძის ქ. - ვაჟა ფშაველას გამზირი -ა. ყაზბეგის გამზირი -  ო. ჩხეიძის ქ. - ო. ლორთქიფანიძის ქ. - 
უნივერსიტეტის ქ. (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის  X კორპუსი (მაღლივი კორპუსი)).

 უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ. (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სუ-ის  X კორპუსი (მაღლივი 
კორპუსი))-ო. ლორთქიფანიძის ქ. -ო. ჩხეიძის ქ. -ა. ყაზბეგის გამზირი -  მ. თამარაშვილის გამზირი - ვაჟა 
ფშაველას გამზირი -ფ. თავაძის ქ. -შ. ნუცუბიძის ქ. - დელისის III ქ. -დელისის მოედანი - გაზაფხულის ქ. -ი. 
აბულაძის ქ. (#24-ის მიმდებარედ).

მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი" -ზ. ანჯაფარიძის ქ. -  უნივერსიტეტის ქ. (ნაფეტვრები ტერიტორიულ 
საზღვრებში).

 უკუ მიმართულება: უნივერსიტეტის ქ. (ნაფეტვრები ტერიტორიულ საზღვრებში) - უნივერსიტეტის ქ. - ზ. 
ანჯაფარიძის ქ. - მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი".

სოფ. გლდანი (26 მაისის და ვ. გორგასალის ქუჩების გადაკვეთა) - 26 მაისის ქ. - ცენტროლიტის ნაკვეთები 
(თბილისის შემოვლითი გზა) - ე. ანდრონიკაშვილის ქ. - უწერის ქ. - ლიბანის ქ. - დ. სარაჯიშვილის გამზირი 
- მ/ს "სარაჯიშვილი" - ქერჩის ქ - ა. ვასაძის ქ. - ი. ვეკუას ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი" (მიმდებარედ) - ო. ხიზანიშვილის ქ. - ა. ვასაძის ქ. -ქერჩის ქ -
დ. სარაჯიშვილის გამზირი -ლიბანის ქ. - უწერის ქ. -ე. ანდრონიკაშვილის ქ. -სოფ. გლდანი (ბაგა 
ბაღი)ცენტროლიტის ნაკვეთები (თბილისის შემოვლითი გზა) -სოფ. გლდანი (26 მაისის და ვ. გორგასალის 
ქუჩების გადაკვეთა).

ს. ბაღაშვილის ქ. - გურიის ქ. - ე. ანდრონიკაშვილის II შეახვევი - გ. ხეჩუაშვილის ქ. - ვარდევანის ქ. - გ. 
ხეჩუაშვილის ქ. - უწერის II შეახვევი -ვარდევანის ქ.

 უკუ მიმართულება: ვარდევანის ქ. - უწერის II შეახვევი -გ. ხეჩუაშვილის ქ. - ვარდევანის ქ. -გ. ხეჩუაშვილის 
ქ. -  ე. ანდრონიკაშვილის II შეახვევი - გურიის ქ. -ს. ბაღაშვილის ქ.

ავჭალის აგარაკები (ი. ჭავჭავაძის ქ. - რაჭის ქ.).

 უკუ მიმართულება: ავჭალის აგარაკები (რაჭის ქ. -ი. ჭავჭავაძის ქ.).

ავჭალის აგარაკები (  ჯავახეთის III შესახვევი) - სოფელი გლდანი (26 მაისის ქ. - ა. ყაზბეგის ქ. - ლ. ასათიანის 
და იმერეთის ქუჩებების გადაკვეთა).

 უკუ მიმართულება: სოფელი გლდანი (ლ. ასათიანის და იმერეთის ქუჩებების გადაკვეთა - ა. ყაზბეგის ქ. - 
26 მაისის ქ.).

მ/ს "სარაჯიშვილი" - დ. სარაჯიშვილის გამზირი - (მობრუნება ქერჩის ქუჩასთან) - თ. შეშლიძის ქ. - გ. 
მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. - ბობ უოლშის ქ. (კორპუსებთან).
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 უკუ მიმართულება: ბობ უოლშის ქ. (კორპუსებთან)-ბობ უოლშის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. (მობრუნება ა. 
ბელიაშვილის ქუჩასთან) - გ. მინდელის ხიდი - გ. მინდელის ქ. - თ. შეშელიძის ქ. - მ/ს "სარაჯიშვილი".

ს. ლაზოს ქ. (#6-ის მიმდებარედ) - წყალსადენის ქ. -  ფეიქართა ქ. - ქსნის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი 
(მობრუნება ვარდისუბნის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ, მ/ს "ღრმაღელე") - დ.გურამიშვილის გამზირი - 
მ/ს "სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ)- დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის 
ქუჩის გადაკვეთასთან) - დ. გურამიშვილის გამზირი - ქსნის ქ. - ფეიქართა ქ. - წყალსადენის ქ.-ს. ლაზოს ქ. 
(#6-ის მიმდებარედ).

მუხიანის III მ/რ (#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ) - ნ. დუმბაძის გამზირი - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს "ახმეტელის 
თეატრი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი" - ა. გობრონიძის ქ. -ნ. დუმბაძის გამზირი -მუხიანის III მ/რ 
(#5"ა" კორპუსის მიმდებარედ).

ლილოს დასახლება,  თენგიზ სტურუას ქ. (#3 კორპ. მოპირდაპირედ) - მეფრინველეობის ქ. - ჭირნახულის ქ. - 
კახეთის გზატკეცილი - ლილო მოლი.

 უკუ მიმართულება: ლილო მოლი - კახეთის გზატკეცილი - ჭირნახულის ქ. -მეფრინველეობის ქ. -ლილოს 
დასახლება,  თენგიზ სტურუას ქ. (#3 კორპ. მოპირდაპირედ). 

მ/ს "ვარკეთილი" - ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ლილო მოლი.

 უკუ მიმართულება: ლილო მოლი - კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ.  (მობრუნება ვარკეთილის მე-2 
რიგთან) - მ/ს "ვარკეთილი".

მ/ს "ვარკეთილი" (რომანოზ ხომლელისა და ჯავახეთის ქუჩების გადაკვეთა) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება 
ვარკეთილის IV მ/რ, II რიგის გადასახვევთან) - კახეთის გზატკეცილი - საქნავთობის დასახლება (#2,2"ა" 
კორპუსების გავლით) - ჭირნახულის ქ. (ჩამოსვლა ფრანგულიანის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - 
ლილოს დასახლება (IV კვ, #3 კორპუსის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: ლილოს დასახლება (IV კვ, #3 კორპუსის მიმდებარედ) - ჭირნახულის ქ. (ასვლა 
ფრანგულიანის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - საქნავთობის დასახლება (#2"ა" ,2 კორპუსების გავლით)- 
კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი" (რომანოზ ხომლელისა და ჯავახეთის ქუჩების 
გადაკვეთა).

აეროპორტის დასახლება (ს. შანშიაშვილის ქ., #28 კორპუსის მოპირდაპირედ) - აეროპორტის დასახლება (ს. 
შანშიაშვილის ქ. - შ.ა ჭანკოტაძის ხეივანი - ვ. ბარდაველიძის ქ. - ლ.ბლერიოს ქ. - ჯ. მაისურაძის ქ 
(მობრუნება კორპუსი #34-თან - ლ. ბლერიოს ქ.) - ვ. ბარდაველიძის ქ. - ალექსეევკის დასახლება (ი. 
ხვედელიანის ქ. - ბ. ქებურიას დასახლების III ქ. - ბ. ქებურიას დასახლების I ქ.) - კახეთის გზატკეცილი - 
ევროპის ქ. (მობრუნება ევროპის ქუჩაზე მონუმენტის მიმდებარედ) - კახეთის გზატკეცილი - ჯავახეთის ქ. - 
მოსკოვის გამზირი - მ/ს "სამგორი" (ქვედა გასასვლელი) - ქ. დედოფლის გამზირი - მ/ს "ისანი"(ქ. 
დედოფლის გამზირი #67"ა"-ს მოპირდაპირედ). 
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 უკუ მიმართულება: მ/ს "ისანი"(ქ. დედოფლის გამზირი #67"ა"-ს მოპირდაპირედ)  - ვ. ჩაჩავას ქ. - აწყურის 
ქ. - კახეთის I შესახვევი - ქ. დედოფლის გამზირი - მ/ს "სამგორი" (ქვედა გასასვლელი) - მოსკოვის გამზირი - 
ჯავახეთის ქ. - კახეთის გზატკეცილი -  ალექსეევკის დასახლება (ბ. ქებურიას დასახლების I ქ. - ბ.ქებურიას 
დასახლების III ქ. - ი. ხვედელიანის ქ.) - აეროპორტის დასახლება ( ვ. ბარდაველიძის ქ. - ლ. ბლერიოს ქ. - ჯ. 
მაისურაძის ქ (მობრუნება კორპუსი #34-თან - ლ.ბლერიოს ქ. - ვ. ბარდაველიძის ქ. - შ. ჭანკოტაძის ხეივანი - 
ს. შანშიაშვილის ქ.) - აეროპორტის დასახლება (ს. შანშიაშვილის ქ., #28 კორპუსის მოპირდაპირედ).

გ. ამილახვრის ქ. - თ. ჩანტლაძის I შესახვევი - თ. ჩანტლაძის ქ. - ს. აბზიანიძის ქ. - გ. ახვლედიანის ქ. - 
მუხაძის ქ. - პეტრიწის ქ. - სააკაძის ქ. - ნ. ფიროსმანის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - გ. აბაშვილის ქ. - 
კალოუბნის ქ. - 17 შინდისელი გმირის ქ. - ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი"( მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ვარკეთილი"( მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება ჯავახეთის ხიდებთან) - 
შუამთის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - გ. ბერიაშვილის ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ორხევის ხიდი - 
კახეთის გზატკეცილი - ნ. ფიროსმანის ქ. - სააკაძის ქ. - პეტრიწის ქ. - მუხაძის ქ. - გ. ახვლედიანის ქ. - ს. 
აბზიანიძის ქ. - თ. ჩანტლაძის ქ. - თ. ჩანტლაძის I შესახვევი -გ. ამილახვრის ქ. 

მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება ჯავახეთის ქ. #3"ა"-ს მიმდებარედ) - 
საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა - დიმიტრი ალექსიძის ქ. - ვარკეთილის II მ/რ 
(#4,5,8,25,26,27 კორპუსების გავლით) - მიხეილ გახოკიძის ქ. -  ვარკეთილის II  მ/რ (#18,20,19,17 კორპუსების 
გავლით) - ნიკოლოზ ლანდიას ქ. (ვარკეთილის II მ/რ, კორპუსი #14-ის პირდაპირ, მოდანი).

 უკუ მიმართულება: ნიკოლოზ ლანდიას ქ. (ვარკეთილის II მ/რ, კორპუსი #14-ის პირდაპირ, მოდანი) - 
ვარკეთილის II მ/რ (#14,,16,21,20ა კორპუსების გავლით) -მიხეილ გახოკიძის ქ. - ვარკეთილის II მ/რ 
(#27,26,25,8,5,4 კორპუსების გავლით) - დიმიტრი ალექსიძის ქ. - საქართველოს ერთიანობისთვის 
მებრძოლთა ქუჩა - ჯავახეთის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ). 

რ. ხომლელის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ.  -თრიალეთის ქ. - კალოუბნის ქ. - 
ჯავახეთის ქ. (ხომლელის ქუჩის გადაკვეთა)(წრიული).

რ. ხომლელის ქ.  (ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა)- ვარკეთილის ზ/პლატო,  II მ/რ - დ. ალექსიძის ქ. - 
ვარკეთილის III მ/რაიონი (#319,344 კორპუსების გავლით) -ვარკეთილის IV მიკრორაიონი (ნ. შამანაურის ქ.) - 
ვარკეთილის IV მიკრორაიონი  (#425-414 კორპუსების გავლით).

 უკუ მიმართულება: ვარკეთილის IV მიკრორაიონი  (#414-425 კორპუსების გავლით)- ვარკეთილის IV 
მიკრორაიონი (ნ. შამანაურის ქ.) - ვარკეთილის III მ/რაიონი (#319,344 კორპუსების გავლით) -დ. ალექსიძის 
ქ. -ვარკეთილის ზ/პლატო,  II მ/რ - რ. ხომლელის ქ. (ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა).

მ/ს  "ვარკეთილი" (რ. ხომლელისა და ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა) - რ. ხომლელის ქ. - ვარკეთილის ზემო 
პლატოს II მ/რ - საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - რ. ხომლელის ქ. - მ/ს  "ვარკეთილი" (რ. 
ხომლელისა და ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთა)(წრიული).

მ/ს "ვარკეთილი" (ჯავახეთისა და რ. ხომლელის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. - 
საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - სავაჭრო ცენტრი ,,ისთ ფოინთი"-ს 
მიმდებარე ტერიტორია. 
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 უკუ მიმართულება: სავაჭრო ცენტრი ,,ისთ ფოინთი"-ს მიმდებარე ტერიტორია - კახეთის გზატკეცილი - 
ჯავახეთის ქ. - მ/ს  "ვარკეთილი" (ჯავახეთისა და რ.ხომლელის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ).

მ/ს "ვარკეთილი"  (მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება ჯავახეთის ხიდებთან) - საცხენისის ქ. - 
წნორისწყლის ქ. - შუამთის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - გ. ბერიაშვილის ქ. - მ. გახოკიძის ქ. - ისთ ფოინთი - ა. 
თვალჭრელიძის ქ. - ა. თვალჭრელიძის II შესახვევი - ა. თვალჭრელიძის I შესახვევი - კახეთის გზატკეცილი - 
გ. აბაშვილის ქ. -შუამთის ქ. - წნორისწყლის ქ. - საცხენისის ქ. -ელდარის ქ. - კალოუბნის ქ. - 17 შინდისელი 
გმირის ქ. - ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ. -მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ)(წრიული).

მ/ს "სამგორი" (ზედა გასასვლელი) - კახეთის გზატკეცილი - ისთ ფოინთი.

 უკუ მიმართულება: ისთ ფოინთი - კახეთის გზატკეცილი -მ/ს "სამგორი" (ზედა გასასვლელი)(მობრუნება 
ხიდებთან, კოპცოვის ქუჩის მოპირდაპირედ).

მ/ს "სამგორი" (ზედა გასასვლელი) - კახეთის გზატკეცილი -ლილო მოლი.

 უკუ მიმართულება: კახეთის გზატკეცილი -მ/ს "სამგორი" (ზედა გასასვლელი)(მობრუნება ხიდებთან, 
კოპცოვის ქუჩის მოპირდაპირედ).

მ/ს "ვარკეთილი"  (მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. - გ. ლორთქიფანიძის ქ. - ნავთლუღის - ნავთლუღის 
დასახლება 1-3-5-7 ქუჩები - გუმათჰესის ქ. (კორპუსი #17-ის მიმდებარერდ).

 უკუ მიმართულება: გუმათჰესის ქ. (კორპუსი #17-ის მიმდებარერდ) - მე-7 ქუჩა - გ. ლორთქიფანიძის ქ. - 
ნავთლუღის 5-3-1 ქუჩები - გ. ლორთქიფანიძის ქ. - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება ვარკეთილის II რიგთან.

მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. (მობრუნება ჯავახეთის ხიდებთან) - შუამთის ქ. - 
თრიალეთის ქ. - საცხენისის ქ. - წნორისწყლის ქ. - შუამთის ქ. - გ. აბაშვილის ქ. - კალოუბნის ქ. - 17 
შინდისელი გმირის ქ. - ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ. -მ/ს "ვარკეთილი" (მიმდებარედ)(წრიული).

სადგური ველი - გარდაბნის გზატკეცილი - ბ. ჭიჭინაძის ქ. (კორპუსი #25-ის მიმდებარედ). 

 უკუ მიმართულება: ბ. ჭიჭინაძის ქ. (კორპუსი #25-ის მიმდებარედ) - ბ. ჭიჭინაძის ქ. - გარდაბნის 
გზატკეცილი - სადგური ველი.

გ. გედევანიშვილის ქ.(#27-ის მიმდებარედ)  - გ. გედევანიშვილის ქ. - ფშავის ქ. - სამრეკლოს ქ. - ლ. 
მესხისვილის ქ. - მ/ს "ავლაბარი" (მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "ავლაბარი" (მიმდებარედ) - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - 
სამრეკლოს ქ. - ფსავის ქ. -გ. გედევანიშვილის ქ.(#27-ის მიმდებარედ).
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დაბა ზაჰესი (წინამძღვრიშვილის და კეცხოველის ქუჩების გადაკვეთა) - დაბა ზაჰესი (წინამძღვრიშვილის 
ქ. - ავჭალის ქ.) - ე. ანდრონიკაშვილის ქ. - შუშის ქ. - ე. კუპატაძის ქ. - ტაძრის ქ. - გ. ჭედიას ქ. - იპოლიტ-
ივანოვის ქ. - ქერჩის ქ. - ფ. მოსულიშვილის ქ. - ო. ხიზანიშვილის ქ.(მ/ს "ახმეტელის თეატრი" -ს გავლით) -
თ. შეშელიძის ქ. - ხიზამბავრის ქ. -ქერჩის ქ. -იპოლიტ-ივანოვის ქ. -გ. ჭედიას ქ. -ტაძრის ქ. - ე. კუპატაძის ქ. -
შუშის ქ. -ე. ანდრონიკაშვილის ქ. -დაბა ზაჰესი (ავჭალის ქ. - წინამძღვრიშვილის ქ.) - დაბა ზაჰესი 
(წინამძღვრიშვილის და კეცხოველის ქუჩების გადაკვეთა) (წრიული).

ზღვის უბნის IV მ/რ, კორპუსი #4-ის მიმდებარედ - ზღვის უბნის IV მ/რ (#2,1,6,36 კორპუსების გავლით) - 
ზღვის უბნის III მ/რ, IV კვ (#59,60,58 კორპუსების გავლით) - ზღვის უბნის III მ/რ, III კვ (#48,47,46 კორპუსების 
გავლით, ლ. რჩეულიშვილის ქ.) - ა.ისააკიანის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი" (ა. 
გობრონიძისა და თ. შეშელიძის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და თ. შეშელიძის ქუჩების გადაკვეთის 
მიმდებარედ)-ა. გობრონიძის ქ. -ა.ისააკიანის ქ. - ზღვის უბნის III მ/რ, III კვ (ლ. რჩეულიშვილის ქ., #46,47,48 
კორპუსების გავლით ) - ზღვის უბნის III მ/რ, IV კვ (#58,60,59 კორპუსების გავლით) -ზღვის უბნის IV მ/რ 
(#36,2,2,1  კორპუსების გავლით) - ზღვის უბნის IV მ/რ, კორპუსი #4-ის მიმდებარედ.

მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ) - ა. 
გობრონიძის ქ. (მობრუნება მოედანზე) - ა. ისააკიანის ქ. - ზღვის უბნის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის V 
კვარტალი, #16,15,27,26,25,24ა კორპუსების გავლით) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის XI მ/რ-ის III-II-
I კვარტალი, ზღვის უბნის X-Xბ კვარტალი) - დ. გურამიშვილის გამზირი - მ/ს ,,სარაჯიშვილი" 
(მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,,სარაჯიშვილი" (მიმდებარედ) - დავით სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება 
ქერჩის ქ-ის გადაკვეთის მიმდებარედ) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. - მ/ს ,, 
ახმეტელის თეატრი" (ა. გობრონიძისა და ი. ვეკუას ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ).

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ც. დადიანის ქ. - გ. ზაზიაშვილის ქ. - აგარის ქ. - აფხაზეთის ქ.-გ. 
ზაზიაშვილის ქ. - ც. დადიანის ქ. - რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი (წრიული).

შ. ნუცუბიძის V მ/რ - შ. ნუცუბიძის II მ/რ ( ბ. ჟღენტის ქ.) - შ. ნუცუბიძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - ს. ზაქარიაძის ქ. - 
ვაჟა ფშაველას ჩიხი - მ/ს "დელისი"(ვაჟა ფშაველას გამზირი).

 უკუ მიმართულება:  მ/ს "დელისი"(ვაჟა ფშაველას გამზირი)- ფ. თავაძის ქ. -შ. ნუცუბიძის ქ. -შ. ნუცუბიძის 
II მ/რ ( ბ. ჟღენტის ქ.) -შ. ნუცუბიძის V მ/რ.

ა. კვანტალიანის ქ. - ვ. გოძიაშვილის ქ. - პ. სარაჯიშვილის ქ. - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის 
გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი).

 უკუ მიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი) - ა. წერეთლის გამზირი -შ. შალიკაშვილის ხიდი -
გ. რობაქიძის გამზირი -მარშალ ა. გელოვანის გამზირი (მობრუნება დ. აღმაშენებლის ხეივანზე რესტორან 
"მონოპოლთა") - დ. აღმაშენებლის ქ. - თეთრი დუქნის ქ. - პ. სარაჯიშვილის ქ. - ვ. გოძიაშვილის ქ. - ა. 
კვანტალიანის ქ.
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ვაშლიჯვრის დასახლება ( ვ. გოძიაშვილის II შესახვევი - ვ. გოძიაშვილის ქ. - პ. სარაჯიშვილის ქ.) - მარშალ ა. 
გელოვანის გამზირი - გ. რობაქიძის გამზირი - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეთლის გამზირი - 
სამტრედიის ქ. - რ. აგლაძის ქ. - ზ. გაფრინდაშვილის ქ. - დ. ყიფიანის ქ. - გ. ცაბაძის ქ. - მ. 
წინამძღვრიშვილის ქ. - აბასთუმნის ქ. - სადგურის მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - აბასთუმნის ქ. - მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - გ. ცაბაძის ქ. - დ. 
ყიფიანის ქ. - ქუთაისის ქ. -რ. აგლაძის ქ. -სამტრედიის ქ. -ა. წერეთლის გამზირი -შ. შალიკაშვილის ხიდი -გ. 
რობაქიძის გამზირი - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი (მობრუნება დ. აღმაშენებლის ხეივანზე რესტორან 
"მონოპოლთან") - დ. აღმაშენებლის ქ. -  თეთრი დუქნის ქ. - პ. სარაჯიშვილის ქ. - ვ. გოძიაშვილის ქ. -მ. 
მაჭავარიანის ქ. - ვ. გოძიაშვილის II შესახვევი) - ვაშლიჯვრის დასახლება (კორპუსი #11-ის მიმდებარედ).

ვ. წულუკიძის ქ. #15,,ა" - ვ. წულუკიძის ქ. - მ. დავითაშვილის ქ. - ტაშკენტის ქ. -ა. მიცკევიჩის ქ. - დ. 
გამრეკელის ქ. - ბახტრიონის ქ.  (პეკინის გამზირის გადაკვეთასთან, "ბუკიას" ბაღი). 

 უკუ მიმართულება: ბახტრიონის ქ.  (პეკინის გამზირის გადაკვეთასთან, "ბუკიას" ბაღი) - ბახტრიონის ქ. - 
დ. გამრეკელის ქ. -ა. მიცკევიჩის ქ. -ტაშკენტის ქ. - მ. დავითაშვილის ქ. - ვ. წულუკიძის ქ. #15,,ა". 

ო. ჭილაძის ქ.  - ბუდაპეშტის ქ. - გ. ფანჯიკიძის ქ. - პეკინის გამზირი - ს. კანდელაკის ქ. - მ. გელოვანის ქ. - ი. 
ოდიშვილის ქ. - ტაშკენტის ქ. - ვაზისუბნის ქ. - ზემო ვეძისის დასახლება - ბუდაპეშტის ქ. - ლვოვის ქ. - 
ცხინვალის ქ. - ს. კანდელაკის ქ. - ბუდაპეშტის ქ. - ო. ჭილაძის ქ. (წრიული).

პ. სარაჯიშვილის ქ.  - მარშალ ა. გელოვანის გამზირი (მობრუნება დ. აღმაშენებლის ძეგლთან) - დ. 
აღმაშენებლის ქ. (თთრი დუქნის ქუჩის მოპირდაპირედ).

 უკუ მიმართულება: დ.  აღმაშენებლის ქ. (თთრი დუქნის ქუჩის მოპირდაპირედ)- თთრი დუქნის ქუჩა- პ. 
სარაჯიშვილის ქ.

რ. დანიბეგაშვილის ქუჩა - ბარონ დე ბაის ქუჩა - ნესტან დარეჯანის ქუჩა - ფატმანის ქუჩა - ავთანდილის 
ქუჩა - ლ. ანდრონიკაშვილის ქუჩა.

 უკუ მიმართულება: ლ. ანდრონიკაშვილის ქუჩა - ვთანდილის ქუჩა -ფატმანის ქუჩა - ნესტან დარეჯანის 
ქუჩა -რონ დე ბაის ქუჩა -რ. დანიბეგაშვილის ქუჩა.

სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - მ. წინამძღვრისვილის ქ. 
- კარგარეთელის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - კ. მარჯანიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი - პირველი 
რესუბლიკის მოედანი - შ. რუსთაველის გამზირი - ა. ჭავჭავაძის ქ. - არსენას ქ. - ბესიკის ქ. სულხან საბას 
ბაღი.

 უკუ მიმართულება: სულხან საბას ბაღი - ბესიკის ქ. - არსენას ქ. - ა. ჭავჭავაძის ქ. - გრიბოედოვის ქ. - შ. 
რუსთაველის გამზირი (მობრუნება ზეთისხილის ხესთან) - მ. ჯავახიშვილის ქ. - გ. ტაბიძის ხიდი -კ. 
მარჯანიშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. - კონსტიტუციის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი -
სადგურის მოედანი.

ი. ჭავჭავაძის გამზირი #83-ის მიმდებარედ - წყნეთის გზატკეცილი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი (მობრუნება 
ვაკის პარკთან) - ვაკის სასაფლაო (მიმდებარედ).
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 უკუ მიმართულება: ვაკის სასაფლაო (მიმდებარედ) - ი. ჭავჭავაძის გამზირი -წყნეთის გზატკეცილი - ი. 
ჭავჭავაძის გამზირი #83-ის მიმდებარედ.

ი. უჩანეიშვილის ქ. (წყნეთის გზატკეცილის გადაკვეთა) -  ი. უჩანეიშვილის ქ.  - ი. უჩანეიშვილის II 
შესახვევი - წყნეთის გზატკეცილი - ი. ჭავჭავაძის გამზირი (კუს ტბის გადასახვევი).

უკუ მიმართულება: ი. ჭავჭავაძის გამზირი (კუს ტბის გადასახვევი) - წყნეთის გზატკეცილი -  ი. 
უჩანეიშვილის II შესახვევი -ი. უჩანეიშვილის ქ.  - ი. უჩანეიშვილის ქ. (წყნეთის გზატკეცილის გადაკვეთა).

მ/ს "სარაჯიშვილი" -დ. სარაჯიშვილის გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქუჩის გადაკვეთასთან)-ანაპის 414-ე 
დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის მე-11 მ/რ) - თბილისის ზღვა (GVP ლაბორატორია).

 უკუ მიმართულება: თბილისის ზღვა (GVP ლაბორატორია) - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. (ზღვის უბნის მე-11 
მ/რ) -მ/ს "სარაჯიშვილი".

ვაზისუბნის დასახლება III მ/რ, II კვ. (#16 კორპუსის მიმდებარედ) - ი. პილსუდსკის ქ. - თ. დავითაიას ქ. - შ. 
პეტეფის ქ. - ნაკაშიძე-ბოლქვაძის ქ. - მ/ს ,,ვარკეთილი" (საკოლმეურნეო ბაზრის მიმდებარედ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს ,,ვარკეთილი" (საკოლმეურნეო ბაზრის მიმდებარედ) - ჯავახეთის ქ. - 17 
შინდისელი გმირის ქ. - შ. პეტეფის ქ. - თ. დავითაიას ქ. - ი. პილსუდსკის ქ.  - ვაზისუბნის დასახლება III მ/რ, 
II კვ. # 16,15,14,10,11,12,13,14ა,18,17 კორპუსების გავლით  - დასახლება III მ/რ, II კვ, #16 კორპუსის 
მიმდებარედ (ი. პილსუდსკის ქ.).

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. (#18-ის მოპირდაპირედ) - ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. - ზ. ანჯაფარიძის ქ. - მ/ს 
"სახელმწიფო უნივერსიტეტი".

 უკუ მიმართულება: მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი" - ზ. ანჯაფარიძის ქ. -ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. -ა. 
პოლიტკოვსკაიას ქ. (#18-ის მოპირდაპირედ).

მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი" - მინდელის ქ. - ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. - ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. (#18-ის 
მოპირდაპირედ).

 უკუ მიმართულება: ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. (#18-ის მოპირდაპირედ) - ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. - მინდელის ქ. - 
ზ. ანჯაფარიძის ქ. - მ/ს "სახელმწიფო უნივერსიტეტი".

მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი)- ა. წერეთლის გამზირი -  სამტრდიის ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო - 
დ. უზნაძის ქ. -სანქტ პეტერბურგის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი -  კ. მარჯანიშვილის ქ. - ი. ჯავახიშვილის 
ქ. - კონსტიტუციის ქ. - გ. ჩუბინაშვილის ქ. - თამარ მეფის გამზირი - სადგურის მოედანი.

 უკუ მიმართულება: სადგურის მოედანი - თამარ მეფის გამზირი - ე. ნინოშვილის ქ. - კ. ფოცხვერაშვილის ქ. 
- მ. წინამძღვრიშვილის ქ. - კარგარეთელის ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზირი - ჭოროხის ქ. - მტკვრის მარცხენა 
სანაპირო - სამტრედიის ქ. - ა. წერეთლის გამზირი - მ/ს "დიდუბე" (ქვედა გასასვლელი).
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დიდი დიღომი IV მ/რ (#6 კ-ის მიმდებარედ) - დიდი დიღომი IV მ/რ (#7,8,12,25 კორპუსების გავლით, არჩილ 
მეფისა და ბაგრატ III ქუჩის გავლით) - დიდი დიღომი III მ/რ (#28,36,37,31,32,18,15,1 კორპუსების გავლით, 
მირიან მეფის ქუჩის გავლით) - პ. იბერის ქ. - ი.პეტრიწის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი - მირიან მეფის ქ. - ჯ. 
ბალანჩინის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - გ. მინდელის ქ. - მ/ს "სარაჯიშვილი" - თ. შეშელიძის ქ. - ო. 
ხიზანიშვილის ქ. (#50-ის მიმდებარედ) (მოხვევა ომარ ხიზანიშვილის ქ. #9 კორპუსის პირდაპირ, გლდანის I-
II მ/რ, გლდანის "ა" მ/რ.) - მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (პირდაპირ).

 უკუ მიმართულება: მ/ს " ახმეტელის თეატრი" (ომარ ხიზანიშვილის ქ. #50-ის მიმდებარედ) - ომარ 
ხიზანიშვილის ქ. - თ. შეშელიძის ქ. -  გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. -მირიან მეფის 
ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი - ი. პეტრიწის ქ. - პ. იბერის ქ. - მირიან მეფის ქ.(დიდი დიღომი III მ/რ 
(#1,15,18,32,31,37,36,28 კორპუსების გავლით)-  არჩილ მეფის ქ. (დიდი დიღომი IV მ/რ (#25,12,8 კორპუსების 
გავლით) - დიდი დიღომი IV მ/რ (#6 კ-ის მიმდებარედ).

გ. გვაზავას ქ. - პ. გუგუშვილის ქ. - ა. ფაღავას ქ. - კ. სანაძის II შესახვევი - კ. სანაძის ქ. - ბ. ჭიჭინაძის ქ. (#17-ის 
მოპირდაპირედ).

 უკუ მიმართულება: ბ. ჭიჭინაძის ქ. (#17-ის მოპირდაპირედ) -კ. სანაძის ქ. -კ. სანაძის II შესახვევი -ა. ფაღავას 
ქ. - პ. გუგუშვილის ქ. -გ. გვაზავას ქ.

ფარნავაზ მეფის გამზირი (ჰიპერმარკეტი "გუდვილის" მიმდებარედ) - ასი ათასი მოწამის ქ. - დავით 
აღმაშენებლის ხეივანი - თბილისი მოლი -დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება ჯ. შალიკაშვილის ქუჩის 
მოპირდაპირედ) - უდაბნოს მონასტრის ქ. - ნატბეურის ქ. - ნატბეურის IV შესახვევი - დიღმის ქედის ქ. - ი. 
კვაჭაძის ქ.- თ. ძიძიგურის ქ. -დ. აღმაშენებლის ხეივანი  ასი ათასი მოწამის ქ. - ფარნავაზ მეფის გამზირი 
(ჰიპერმარკეტი "გუდვილის" მიმდებარედ).  

რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალა, კორპუსი #19-ის მიმდებარედ) - რუსთავის გზატკეცილი - კ. 
გამსახურდიას ქ. - თავისუფლების ქ. - რუსთავის გზატკეცილი -რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალა, 
კორპუსი #19-ის მიმდებარედ)(წრიული).

ე. მცხეთელის ქ. - ც. დადიანის I შესახვევი - რუსთავის გზატკეცილი (მობრუნება დ. აღმაშენებლის ქუჩის 
გადაკვეთასთან) - რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალა, კორპუსი #19-ის მიმდებარედ).

უკუ მიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალა, კორპუსი #19-ის მიმდებარედ) - რუსთავის 
გზატკეცილი - ც. დადიანის I შესახვევი - ე. მცხეთელის ქ.

მ/ს ,,ავლაბარი" (მიმდებარედ) - კ. ერისთავის ქ. - ვახტანგ VI-ს ქ. - ლ. მესხიშვილის ქ. - სამრეკლოს ქ. - 
გუმბრის ქ. - საინგილოს ქ. - ახალუბნის ქ. - შილდას ქ. - სომხეთის ქ. - ჟონეთის ქ. - აბულის ქ. -მელაანის V 
შესახვევი -  ბუშის ქ. - ვ. ჩაჩავას  - აწყურის ქ. - კახეთის შესახვევი - ნავთლუღის ქ. - ვ. ლობჟანიძის ქ. - ს. 
დოდაშვილის ქ. - ციხისძირის ქ. - ციხიძირის  II შესახვევი - მეველეს ქ.

 უკუ მიმართულება: მეველეს ქ. - ციხისძირის ქ. - ს. დოდაშვილის ქ. - ვ. ლობჟანიძის ქ. - ნავთლუღის ქ. - ვ. 
ჩაჩავას ქ. - კახეთის გზატკეცილი - ბუსის ქ. - მელაანის V შესახვევი - აბულის ქ. -ჟონეთის ქ. - სომხეთის ქ. - 
შილდას ქ. -ახალუბნის ქ. - საინგილოს ქ. - გუმბრის ქ. -სამრეკლოს ქ. -ლ. მესხიშვილის ქ. - მ/ს ,,ავლაბარი" 
(მიმდებარედ).

171 Add805

172 Add806

173 Add50333

174 Add503

175 Add5351

170 Add622



მ/ს "გურამიშვილი"  - ალექსანდრე ბარამიძის ქ. - პეტრე გამყრელიძის ქ. - ურეკის ქ. - ანაპის 414-ე 
დივიზიის ქ. - ზღვის უბნის XI  მ/რ (I-II-III-IV კვ.) - ზღვის უბნის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის V კვარტალი, 
#24ა,25,26,27,15,16 კორპუსების გავლით) - გია რომელაშვილის ქ. (ზღვის უბნის III მ/რ-ის III-II-I კვ. ) - ზღვის 
უბნის IV  მ/რ (#5,4 კორპუსების გავლით) - ჩარგალის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. - ურეკის ქ. - პეტრე 
გამყრელიძის ქ. - ალექსანდრე ბარამიძის  ქ. - მ/ს "გურამიშვილი".

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - ც. დადიანის ქ. - თ.ერისთავისქ . - ა. წერეთლის გამზირი - შ. 
შალიკაშვილის ხიდი - ა. ბელიაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - ლუბლიანას ქ. - ლუბლიანას ქ. #21-ის 
მიმდებარედ.

 უკუ მიმართულება: ლუბლიანას ქ. #21-ის მიმდებარედ - ლუბლიანას ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - ა. ბელიაშვილის 
ქ. - შ. შალიკაშვილის ხიდი - ა. წერეტლის გამზირი - თ. ერისთავის ქ. - ც. დადიანის ქ. - რკინიგზის 
გადასასვლელი ხიდი.

მ/ს "დიდუბე" (ზედა გასასვლელი) - თ. ერისთავის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - დ. სარაჯიშვილის 
გამზირი (მობრუნება ქერჩის ქუჩის გადაკვეთასთან) - თ. შეშლიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - 
ჯ. ბალანჩინის ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ბოხუას ქ. - ლუბლიანას ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ბ. 
პაიჭაძის ქ. (მიქელაძის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ).

ბ. პაიჭაძის ქ. (მიქელაძის ქუჩის გადაკვეთის მიმდებარედ) - რ. ბარძიმაშვილის ქ. - ს. ახმეტელის ქ. - 
ლუბლიანას ქ. - ბოხუას ქ. - ა. ბელიაშვილის ქ. - ჯ. ბალანჩინის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - გ. მინდელის ქ. - თ. 
შეშლიძის ქ. - დ. გურამიშვილის გამზირი - თ. ერისთავის ქ. - მ/ს "დიდუბე" (ზედა გასასვლელი).

მ/ს "ახმეტელის თეატრი" - ო. ხიზანიშვილის ქ. - თ. შეშელიძის ქ. - გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის
ხიდი - ჯ. ბალანჩინის ქ. - დ. აღმაშენებლის ხეივანი -თბილისი მოლი (მიმდებარედ). 

უკუ მიმართულება: თბილისი მოლი (მიმდებარედ) - დ. აღმაშენებლის ხეივანი (მობრუნება
ზაჰესის ხიდის მიმდებარედ) - მირიან მეფის ქ. (მობრუნება ფარნავაზ მეფის გამზირის
გადაკვეთასთან) - ჯ. ბალანჩინის ქ. - გ. მინდელის ქ. - გ. მინდელის ხიდი - თ. შეშელიძის ქ. - ი.
ვეკუას ქ. - მ/ს "ახმეტელის თეატრი(მიმდებარედ).

მ/ს "გურამიშვილი" (ა. ბარამიძის ქუჩა) - ა. ბარამიძის ქ. - პ. გამყრელიძის ქ. - თიანეთის ქ. -
ჩარგლის ქ. -ჟინვალის ქ. - ბოგვის ქ. - ჩარგლის ქ. (ბოგვის ქუჩის გადაკვეთასთან)

უკუ მიმართულება: ჩარგლის ქ. (ბოგვის ქუჩის გადაკვეთასთან) - ბოგვის ქ. -ჟინვალის ქ. -
ჩარგლის ქ. -თიანეთის ქ. -პ. გამყრელიძის ქ. -ა. ბარამიძის ქ. - მ/ს "გურამიშვილი" (ა. ბარამიძის
ქუჩა)

მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის ქ.) - ა. გობრონიძის ქ. - ე. ღვალაძის ქ. -
რ. გაბაშვილის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ნუშის ქ. - ვ. ფირცხალავას ქ.

უკუ მიმართულება : ვ. ფირცხალავას ქ. - ნუშის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. -რ. გაბაშვილის ქ. - ე. ღვალაძის ქ. - ა.
გობრონიძის ქ. -მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის ქ.).

177 Add901

178 Add902

176 Add900

180 Add1015

Add1012181

179 Add1011



მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის ქ.) - ა. გობრონიძის ქ. - ე. ღვალაძის ქ. -
რ. გაბაშვილის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. - მონადირის ქ. - გ. გაგილაძის ქ.

უკუ მიმართულება: გ. გაგილაძის ქ. - მონადირის ქ. - ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. - ა. ისააკიანის ქ. -რ.
გაბაშვილის ქ. - ე. ღვალაძის ქ. - ა. გობრონიძის ქ. -მ/ს ,, ახმეტელის თეატრი"-ს მიმდებარედ (ა. გობრონიძის
ქ.).

დ. ბატონიშვილის ქ. (მირიან მეფის ქუჩის გადაკვეთასთან) - მაქს ტილკის ქ. - შერმადინის ქ.- იან
ჰომერის ქ. - მირიან მეფის ქ. (იან ჰომერიკის ქუჩის გადაკვეთასთან)

უკუ მიმართულება: მირიან მეფის ქ. (იან ჰომერიკის ქუჩის გადაკვეთასთან) - იან ჰომერის ქ. -
შერმადინის ქ.- მაქს ტილკის ქ. - დ. ბატონიშვილის ქ. (მირიან მეფის ქუჩის გადაკვეთასთან)

ს. მგელაძის ქ. (თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია) - თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორია (ვარკეთილის მეურნეობის დამაკავშირებელი გზა) - ვარკეთილის მე-4 მ/რ (ი.
ზედგენიძის ქ. - ვარკეთილის მე-4 მ/რაიონის #422-421 კორპუსების გავლით) - ვარკეთილის მე-4
მ/რაიონის #421 კორპუსის მიმდებარედ)

უკუ მიმართულება: ვარკეთილის მე-4 მ/რაიონის #421 კორპუსის მიმდებარედ) - ვარკეთილის მე-
4 მ/რ (ვარკეთილის მე-4 მ/რაიონის #421-422 კორპუსების გავლით - ი. ზედგენიძის ქ. ) -
თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია (ვარკეთილის მეურნეობის დამაკავშირებელი გზა) -ს.
მგელაძის ქ. (თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია).

სქემა, რომლებიც მოცემულია ცხილში დამატებით  Add 808, ტერიტორიულ საზღვრებს გარეთ მოძრაობს, 
რომელიც დღეისთვის ხორციელდება. შემოთავაზებულია მოძრაობის სქემა.

სოფ. წოდორეთი -სოფ. ლისი - სოფ. თხინვალი - ლ. კვაჭაძის ქ. - ფერმწერთა ქ. - ა. ვარაზის ქ. -
ნუცუბიძის IV-II მ/რ - ჟღენტის ქ. - შ. ნუცუბიძის ქ. - ფ. თავაძის ქ. - ზაქარიაძის ქ. - ვაჟა
ფშაველას ჩიხი - მ/ს "დელისი" (მიმდებარედ) 

უკუ მიმართულება: მ/ს "დელისი" (მიმდებარედ) - ფ. თავაძის ქ. -შ. ნუცუბიძის ქ. - ჟღენტის ქ. -
ნუცუბიძის IV-II მ/რ -ა. ვარაზის ქ. - ფერმწერთა ქ. - ლ. კვაჭაძის ქ. - სოფ. თხინვალი -სოფ. ლისი -
სოფ. წოდორეთი  

1 Add 808

183 Add1010

184 Add1014

182 Add1013
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4.8 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შეტანილი წერილი 

ლუბლიანას ქუჩასა და დადიანი გამზირთან დაკავშირებით  

 

 

tqfRRRRRrusvn!lpotbmujohj!

 SPECTRUM CONSULTING LTD 

 

 

To Mr. Mamuka Mumladze 

Head of Municipal Transport Department, 

Tbilisi City Hall  

 

N 32/08/2019                 16 August, 2019 

 

 

 

Dear Mr. Mumladze 

 

 

Regarding your letter #16-01192193032 of 7 August 2019, we would like to reply as follows: 

 

As you are aware, the objective of the Project, financed by European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) and Tbilisi City Hall, on “Restructuring Bus Network and Adopting Integrated Automatized System for 

Ticketing” is to assist the City in restructuring bus and minibus (marshutka) network and elaboration of tariff 

system, to ensure operational efficiency and full integration of the ticketing system.  

 

Within the Project, a number of studies have been fulfilled to identify passenger flows, districts with minor 

service of municipal transport and to find out a quality of hierarchy of transport network. In order to improve 

efficiency of bus network SYSTRA proposed Municipality to create a solid hierarchy network.  

 

A proposed new network has been divided into three levels (layers): 

 

Tbilisi Bus Transit Network (TBT lines) 

City lines 

Local lines 

 

 

 

 

 

TBT network will support formation of a structure of road transit network for municipal transport. A final 

target is to separate TBT lines out of mixed traffic in order to provide priority traffic for municipal transport 

compared to private cars and to make it possible to isolate a bus out of a traffic jam into its specific line.  

 

For this purpose, we have developed recommendations for the creation of separate bus lanes and appropriate 

measures in favor of buses, like an advantage for bus operation at traffic lights, etc. All of the proposed measures 

will definitely promote the harmonious development of the city, with much of the space reserved for 

pedestrians and municipal transport, while less space for private cars and parking. 

 

On TBT lines improved bus capacity will be offered (12, 18 or 24m buses depending on current and projected 

passenger demand), while the time interval (time between two vehicles) will be maintained all day long 

according to passenger flows. Passengers will be able to use the buses as comfortable and always accessible on 

time vehicles like subway lines. 
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As we have already mentioned, TBT lines cover 10 corridors, which include TBT corridor from Gldani to Vake. 

This corridor starts from Gldani continuing westward through Gmirta Moedani (Hero Square) to Chavchavadze 

Avenue.  

 

 

 

This line of TBT network is one of the most important, and at the same time a completely new solution for the 

population of Gldani, Sanzona and Nadzaladevi residents to reach the center of Tbilisi. 

 

This TBT corridor will mainly pass through Guramishvili Avenue and through Dadiani Avenue to King Tamar 

Avenue and then continue through Gmirta Moedani to Chavchavadze Avenue. 

 

 This corridor is very interesting and important for several reasons: 

 

1. A very small number of avenues in Tbilisi have such limited access in Tbilisi today as Dadiani Avenue. Today 

Dadiani can be reached only from Didube, via Tornike Eristavi Street, or from Chugureti, Chitaia and 

Kldiashvili streets, which are difficult to access due to the narrow and one-sided streets of Chugureti. 
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Arrangement of a two-lane junction at Dadiani Avenue near pedestrian railway bridge will directly connect 

Dadiani Avenue to King Tamar Avenue, significantly increasing access to Dadiani Avenue, which will in turn 

improve mobility in this area, and make current / planned population increased after ongoing / planned 

developing projects less depending on possessing or non-possessing of their own cars. 

2. Dadiani - King Tamar Avenue new traffic and motorway section will significantly decongest Chugureti road 

network. This in turn will improve the ecological status of the area. 

The residents of Dadiani Avenue will be able to quickly and efficiently access one of the city's key hubs at 

Station Square, or to continue moving downtown. Private cars will be able to avoid Chugureti, Didube, which 

are already overloaded with private motor transport. 

3. This new corridor of the TBT network will carry approximately 2000 passengers per hour during rush hours; 

According to the passenger flow indicator, this corridor is in the first three among the top ten corridors; Saving 

of travel time is important – from Dadiani to city center / or back travel time will be reduced by at least 5-15 

minutes. 

From the engineering point of view, it is possible to arrange a new, two-level junction in place (instead) of the 

existing railway  pedestrian bridge. At one level it is possible to arrange a junction with separate bus lanes and 

motorways, and the other level to accommodate for pedestrians. 

 

 

 

 

 

An entirely new, improved transport and urban connectivity hub will be created that will not only positively 

impact the daily lives of the residents of Chugureti and Didube (Tsereteli Avenue), but will dramatically 

improve access to areas around Dadiani Avenue and thus increase their urban attractiveness. 

 

The new junction connecting Dadiani and King Tamar Avenues will be one of the best examples of sustainable 

urban development and will bring tangible benefits to the population of the left river bank of Tbilisi. 

 

Please support this project. 

 

!

With respect, 

 

Asmat Abesadze  

 

Director 

 

12b,  Al Kazbegi Ave.  Tbilisi  0160,  GEORGIA 

tel.:  + (99532)  2 373210                           fax:  + (99532) 2 250563               e-mail: info@spectrum.com.ge 
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4.9 მომსახურების დონის განახლებული ცხრილები 

 

 

Line Type  Length (km)  Rolling Stock 

Peak 

Headway 

(min) 

Headway 

(Off Peak) 

Travel 

Time 

(round 

trip, min) 

 Fleet  

Add 23 city 27.0 Marsh 8 10 98 13 

Add 25 city 33.7 Marsh 8 10 112 15 

MC 1 city 31.3 8m  9 11 118 14 

MC 7 city 39.7 12m 6 8 144 25 

SC 101 city 40.7 8m  9 11 184 21 

SC 101A city 31.5 Marsh 5 7 122 25 

SC 102 city 7.9 12m 10 13 33 4 

SC 105 city 24.4 12m 9 11 87 10 

SC 106 city 18.2 8m  12 16 78 7 

SC 107 city 34.3 8m  8 10 144 18 

SC 112 

(Airport 

Express) 

city 56.0 12m 10 13 221 23 

SC 113 city 30.2 8m  8 10 82 11 

SC 115 city 16.7 Marsh 6 8 54 10 

SC 120 city 41.1 Marsh 5 7 130 26 

SC 121 city 27.5 8m  10 13 80 9 

SC 122 city 26.4 8m  10 13 115 12 

SC 124 city 27.2 Marsh 5 7 87 18 

SC 125 city 34.0 Marsh 8 10 122 16 

SC 701 city 37.4 12m 8 10 92 12 

SC 702 city 39.4 Marsh 5 7 173 35 

SC 703 city 15.6 12m 4 6 54 14 

SC 704 city 8.5 Marsh 8 10 46 6 

SC 705 city 28.2 8m  10 13 117 12 

SC 706 city 34.9 12m 10 13 145 15 

SC 707 city 6.0 Marsh 15 15 24 2 

SC 708 city 11.6 Marsh 8 10 44 6 

SC 709 city 17.5 8m  9 11 73 9 

SC 710 city 10.1 Marsh 8 10 52 7 

SC 711 city 27.5 12m 12 15 90 8 

SC 712 city 46.9 8m  9 11 157 18 

SC 713 city 23.9 12m 4 5 70 18 

SC 714 city 24.7 Marsh 8 10 96 12 

SC 715 city 22.5 8m  12 15 102 9 

SC 716 city 22.5 8m  9 11 71 8 

SC 717 city 30.2 Marsh 5 7 107 22 

SC 718 city 25.1 Marsh 7 9 84 13 

SC 719 city 29.6 8m  8 10 113 15 

SC 720 city 11.0 Marsh 8 10 51 7 

SC 800 city 13.6 8m  9 11 48 6 

SC 805 city 47.3 Marsh 7 9 132 19 

SC 806 city 21.3 Marsh 9 11 80 9 

SC 810 city 21.4 8m  10 11 68 7 

SC 811 city 15.2 8m  9 11 54 6 

SC 812 city 4.8 8m  10 11 18 2 

Add 1010 local 4.0 Marsh 7 9 84 13 

Add 1011 local 16.9 Marsh 9 11 76 9 

Add 1012 local 7.8 Marsh 5 7 84 17 

Add 1013 local 8.8 Marsh 5 7 45 10 

Add 1014 local 20.7 Marsh 7 9 84 13 

Add 1015 local 5.7 Marsh 9 11 25 3 

Add 11 local 11.6 Marsh 8 10 44 6 

Add 17 local 9.7 Marsh 5 6 37 8 

Add 4 local 20.1 12m 12 15 90 8 

Add 501 local 16.7 Marsh 4 5 72 19 

Add 502 local 11.0 Marsh 5 7 57 12 

Add 503 local 4.3 Marsh 15 15 13 1 

Add 5033 local 6.1 Marsh 15 15 27 2 

Add 504 local 7.8 Marsh 15 15 22 2 

Add 505 local 5.6 Marsh 15 15 13 1 

Add 506 local 3.0 Marsh 10 13 10 1 

Add 507 local 4.6 Marsh 15 15 13 1 

Add 508 local 3.2 Marsh 15 15 12 1 

Add 509 local 2.3 Marsh 15 15 8 1 

Add 510 local 5.8 Marsh 15 15 15 2 

Add 511 local 25.9 Marsh 15 15 77 6 

Add 512 local 6.0 Marsh 15 15 21 2 

Add 513 local 8.0 Marsh 10 15 29 3 

Add 514 local 7.3 Marsh 10 15 26 3 

Add 515 local 12.3 Marsh 10 15 42 5 

Add 516 local 2.2 Marsh 15 15 7 1 

Add 517 local 3.7 Marsh 15 15 14 1 
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Add 518 local 3.9 Marsh 15 15 15 1 

Add 519 local 2.9 Marsh 15 15 12 1 

Add 520 local 6.1 Marsh 12 15 18 2 

Add 522 local 4.1 Marsh 15 15 17 2 

Add 523 local 3.2 Marsh 15 15 12 1 

Add 524 local 17.3 Marsh 5 7 64 13 

Add 525 local 7.1 Marsh 15 15 22 2 

Add 526 local 19.2 8m  10 13 94 10 

Add 527 local 15.4 Marsh 7 9 62 9 

Add 528 local 16.3 Marsh 12 15 49 5 

Add 529 local 25.6 Marsh 10 15 89 9 

Add 530 local 15.2 Marsh 12 16 60 5 

Add 531 local 3.6 Marsh 15 15 17 2 

Add 532 local 9.5 Marsh 9 11 34 4 

Add 533 local 23.6 Marsh 6 8 96 16 

Add 535 local 6.5 Marsh 15 15 26 2 

Add 5351 local 18.9 Marsh 15 15 75 5 

Add 536 local 12.1 Marsh 15 15 30 2 

Add 537 local 7.4 Marsh 15 15 29 2 

Add 538 local 10.2 Marsh 7 9 26 4 

Add 539 local 5.0 Marsh 15 15 17 2 

Add 540 local 17.9 12m 10 13 62 7 

Add 541 local 11.7 Marsh 15 15 36 3 

Add 542 local 8.8 Marsh 12 16 38 4 

Add 543 local 9.0 12m 8 10 44 6 

Add 5431 local 16.0 Marsh 15 15 57 4 

Add 544 local 10.1 Marsh 15 15 40 3 

Add 545 local 4.3 Marsh 12 16 20 2 

Add 546 local 22.7 12m 9 11 102 12 

Add 547 local 8.7 Marsh 12 16 27 3 

Add 548 local 13.4 Marsh 5 7 49 10 

Add 549 local 16.4 Marsh 5 7 63 13 

Add 5491 local 9.9 12m 12 16 37 4 

Add 550 local 12.1 12m 12 16 45 4 

Add 551 local 5.5 Marsh 7 9 20 3 

Add 552 local 7.4 8m  10 13 29 3 

Add 553 local 8.5 Marsh 8 10 34 5 

Add 554 local 3.5 8m  9 11 15 2 

Add 555 local 5.9 Marsh 4 6 28 8 

Add 556 local 5.6 Marsh 10 13 22 3 

Add 557 local 7.1 8m  10 13 31 4 

Add 558 local 2.4 Marsh 15 15 9 1 

Add 559 local 10.3 Marsh 8 10 40 5 

Add 560 local 25.5 Marsh 5 7 87 18 

Add 561 local 7.8 Marsh 15 15 28 2 

Add 562 local 16.2 Marsh 7 9 56 9 

Add 563 local 5.0 Marsh 15 15 18 2 

Add 564 local 18.8 Marsh 9 11 89 10 

Add 565 local 8.7 Marsh 15 15 38 3 

Add 566 local 5.8 8m  9 11 22 3 

Add 567 local 8.4 Marsh 10 13 35 4 

Add 568 local 12.1 Marsh 4 6 52 14 

Add 570 local 15.2 12m 9 11 55 7 

Add 571 local 5.2 Marsh 6 8 19 4 

Add 572 local 11.1 Marsh 6 8 62 11 

Add 573 local 5.7 Marsh 15 15 22 2 

Add 574 local 6.3 Marsh 15 15 24 2 

Add 575 local 6.2 Marsh 8 10 23 3 

Add 576 local 4.3 Marsh 15 15 15 2 

Add 577 local 4.7 Marsh 15 15 16 2 

Add 578 local 12.6 Marsh 15 15 45 4 

Add 579 local 16.0 Marsh 12 16 52 5 

Add 580 local 9.5 12m 9 11 34 4 

Add 581 local 14.1 Marsh 12 15 53 5 

Add 582 local 2.9 Marsh 15 15 11 1 

Add 583 local 9.9 Marsh 5 7 40 9 

Add 584 local 5.4 Marsh 15 15 23 2 

Add 585 local 32.1 Marsh 4 5 101 26 

Add 586 local 6.9 Marsh 8 10 27 4 

Add 587 local 13.9 Marsh 15 15 51 4 

Add 588 local 4.3 Marsh 8 10 17 3 

Add 589 local 7.2 Marsh 15 15 25 2 

Add 590 local 24.8 Marsh 12 16 79 7 

Add 591 local 24.4 Marsh 15 15 71 5 

Add 592 local 29.8 Marsh 5 7 82 17 

Add 593 local 21.8 Marsh 9 11 83 10 

Add 594 local 8.0 Marsh 15 15 32 3 

Add 595 local 3.3 Marsh 10 13 13 2 

Add 597 local 9.6 Marsh 9 11 35 4 

Add 598 local 7.7 Marsh 9 11 32 4 



   

  

  

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა  

  Page 101/102

 

Add 599 local 7.5 Marsh 15 15 31 3 

Add 6 local 21.2 8m  10 13 99 10 

Add 600 local 10.0 Marsh 12 16 38 4 

Add 601 local 8.9 Marsh 4 5 26 7 

Add 602 local 5.2 Marsh 8 10 23 3 

Add 603 local 12.4 Marsh 10 15 60 7 

Add 604 local 11.4 Marsh 15 15 41 3 

Add 605 local 5.0 Marsh 15 15 20 2 

Add 606 local 3.4 Marsh 15 15 12 1 

Add 607 local 5.0 Marsh 15 15 17 2 

Add 608 local 5.3 Marsh 15 15 19 2 

Add 609 local 19.0 Marsh 10 15 68 7 

Add 610 local 8.7 Marsh 10 13 30 4 

Add 611 local 12.5 Marsh 5 7 47 10 

Add 612 local 4.6 Marsh 15 15 20 2 

Add 613 local 9.1 Marsh 6 8 38 7 

Add 614 local 9.6 Marsh 7 9 37 6 

Add 615 local 18.7 Marsh 5 6 83 17 

Add 6151 local 6.4 Marsh 7 9 27 4 

Add 6152 local 3.6 Marsh 15 15 13 1 

Add 616 local 5.2 Marsh 15 15 19 2 

Add 6161 local 11.4 Marsh 12 15 45 4 

Add 617 local 7.2 Marsh 15 15 26 2 

Add 618 local 8.4 12m 8 10 43 6 

Add 619 local 3.1 Marsh 7 9 13 2 

Add 620 local 3.4 Marsh 6 8 14 3 

Add 621 local 18.2 Marsh 9 11 80 9 

Add 622 local 19.6 8m  10 13 72 8 

Add 8 local 8.1 Marsh 9 11 35 4 

Add 800 local 11.0 Marsh 6 8 47 8 

Add 801 local 6.4 Marsh 10 13 28 3 

Add 8011 local 26.8 Marsh 8 12 115 15 

Add 803 local 3.9 Marsh 7 9 14 2 

Add 804 local 7.5 8m  10 13 29 3 

Add 805 local 4.8 Marsh 15 15 18 2 

Add 806 local 11.8 Marsh 10 15 32 4 

Add 807 local 6.7 Marsh 15 15 24 2 

Add 808 local 29.7 Marsh 9 11 98 11 

Add 9 local 27.0 Marsh 5 7 107 22 

Add 900 local 8.9 Marsh 10 13 34 4 

Add 901 local 17.5 12m 10 13 75 8 

Add 902 local 20.9 Marsh 5 7 87 18 

G11 local 56.3 8m  12 15 180 15 

G12 local 13.4 Marsh 12 16 61 6 

G13 local 8.6 Marsh 15 15 41 3 

G15 local 14.1 12m 12 16 60 5 

G16 local 9.9 Marsh 15 15 39 3 

G18 local 9.1 12m 12 16 36 4 

G2 local 15.6 Marsh 9 11 59 7 

G21 local 12.3 Marsh 5 7 57 12 

G22 local 5.3 Marsh 15 15 22 2 

G23 local 3.4 12m 12 16 14 2 

G24 local 9.9 Marsh 15 15 36 3 

G28 local 4.1 Marsh 15 15 16 2 

G30 local 8.2 8m  9 11 34 4 

G301 local 6.3 Marsh 9 11 24 3 

G4 local 12.5 Marsh 7 9 57 9 

G5 local 20.8 12m 8 10 86 11 

G6 local 13.0 Marsh 7 9 61 9 

G7 local 19.6 12m 12 16 70 6 

G9 local 5.2 12m 9 11 24 3 

Local M30 local 10.4 Marsh 15 15 36 3 

Local M31 local 23.2 Marsh 15 15 84 6 

Local M32 local 30.8 Marsh 15 15 110 8 

Local M34 local 23.9 Marsh 15 15 54 4 

P4003 local 8.9 Marsh 15 15 42 3 

P4005 local 9.4 Marsh 5 7 35 8 

P4006 local 13.5 Marsh 15 15 42 3 

P4007 local 7.0 Marsh 15 15 27 2 

P4015 local 21.7 Marsh 10 15 91 10 

P4016 local 19.3 Marsh 5 7 65 14 

P4017 local 5.3 Marsh 15 15 25 2 

P4021 local 14.2 12m 10 13 60 7 

RD1001 local 18.6 Marsh 10 13 65 7 

RD1006 local 24.0 12m 9 11 95 11 

RD1007 local 10.2 Marsh 12 16 54 5 

RD1013 local 21.3 Marsh 15 15 65 5 

sc 109 local 15.6 Marsh 8 10 73 10 

MT 2 TBT 41.7 Bi art 7 9 117 17 

MT 3 TBT 41.1 Art 10 13 115 12 
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MT 4 TBT 29.7 12m 9 11 98 11 

MT 5 TBT 67.4 Bi art 8 13 220 28 

MT 6 TBT 49.5 Art 9 11 160 18 

MT 9 TBT 33.4 Bi art 10 13 106 11 

ST  11 TBT 44.4 Bi art 10 12 137 14 

ST  12 TBT 45.9 Bi art 8 13 142 18 

ST  13 TBT 39.7 Art 10 13 135 14 

ST  14 TBT 37.1 Bi art 9 12 110 13 

 

 

 

Scenario 2. 

 

 

Line Type  Length (km)  Rolling Stock 

Peak 

Headway 

(min) 

Headway 

(Off Peak) 

Travel 

Time 

(round 

trip, min) 

 Fleet  

MT 2 TBT 41.7 Art 6 9 117 22 

MT 3 TBT 41.1 Art 10 13 115 12 

MT 5 TBT 67.4 Art 6 13 220 35 

MT 6 TBT 49.5 Art 9 11 160 18 

MT 9 TBT 33.4 Art 8 13 106 14 

ST  11 TBT 44.4 Art 8 12 137 18 

ST  12 TBT 45.9 Art 7 13 142 23 

ST  13 TBT 39.7 Art 10 13 135 14 

ST  14 TBT 37.1 Art 7 12 110 17 
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