
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №51 
 
06.11.2020                                                       თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                 12:00 საათი 
                                                                                                                                        
სხდომას ესწრებოდნენ:  
 

1. თედო ისაკაძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი; 
3. შალვა ოგბაიძე - კომისიის წევრი; 
4. მიხეილ ამაშუკელი - კომისიის წევრი; 
5. დავით რურუა - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ 
და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას 
მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და 
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-
81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 
05.11.2020); 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული 
კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 
05.11.2020); 
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3. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის 
დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 
კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 
ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, 
მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 05.11.2020); 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) 
მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 05.11.2020); 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) 
მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 05.11.2020). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე. 

მომხსენებლები: 

• ვასილ აბულაძე - სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს“ უფროსის 
მოადგილე; 

• დავით ჯაიანი - სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს“ უფროსის 
მოადგილე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  
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1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, 
აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-
03; 05.11.2020): 

ვ.აბულაძე - მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის 24 ოქტომბრიდან ამოქმედდა სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემა და მასში ჩართული 
ავტობუსებით დაიწყო მგზავრთა გადაყვანა.  
 
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, სამგზავრო გადაყვანის 
მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის 
ავტობუსებით მოსარგებლე მგზავრები შეძლებენ მგზავრობისას ისარგებლონ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
დადგენილებით დამტკიცებული უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის უფლებით 
და ფასდაკლების სისტემით. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით 
(M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-
ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა 
გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 05.11.2020) 
განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 
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2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 
27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 
05.11.2020): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით,  დადგენილების მე-20 მუხლი 
ყალიბდება ახალი რედაქციით. ამასთან, მე-20 მუხლის შემდეგ, ემატება 201 
მუხლი, ასევე, დადგენილების 21-ე მუხლი ყალიბდება ახალი რედაქციით და 211  

მუხლის შემდეგ, ემატება 212  მუხლი. 

ცვლილებების თანახმად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-181 მუხლის 
მე-2 პუნქტის შესაბამისად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 
სამგზავრო გადაყვანის  მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართვის 
უზრუნველსაყოფად, განსაზღვრავს მგზავრობის ფასს, ხოლო მე-3 პუნქტის 
მიხედვით ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მგზავრობის ფასი 
ჩაირიცხება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს ანგარიშზე. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით 
(M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული 
კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03203104-
03; 05.11.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 
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3.„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის 
მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის 
გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
დადგენილების პროექტი (12-03203104-03; 05.11.2020): 

ვ.აბულაძე - ცვლილებების შემუშავება განპირობებულია სამგზავრო გადაყვანის 
მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. სამარშრუტო სატრანსპორტო 
საშუალების მძღოლები, მომსახურეობის გაწევისას უგულვებელყოფენ ,,BUS 
LANE’”- ის არსებობას, რის გამოც ვერ ხდება  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის 
უზრუნველყოფა ავტობუსების გაჩერებებზე, რაც უარყოფითად აისახება მგზავრთა 
მომსახურების ხარისხზე.  
 
პროექტის მიხედვით, ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო 
პირობა და „ნებართვის მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში უზრუნველყოს 
მომსახურების გაწევა დამტკიცებული მარშრუტებით (თუ მარშრუტი მოიცავს 
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ 
სპეციალურ ზოლს „BUS LANE“, მხოლოდ ამ სპეციალური ზოლის გამოყენებით) და 
მათზე დადგენილი რაოდენობის ავტობუსებით“. 
 
ამასთან, წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს ტერმინოლოგიურ დაზუსტებას: 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განსაზღვრავს სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსების 
მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ პირობებს, სადაც მძღოლის შრომის 
ანაზრაურებასა და საწვავის ხარჯთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იყოს 
ავტობუსის ექსპლუატაციის სხვა ხარჯებიც. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის 
დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 
კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 
ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, 
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მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი  (12-03203104-03; 05.11.2020) განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) 
მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების 
პროექტი: (12-03203104-03; 05.11.2020): 

დ.ჯაიანი - პროექტის თანახმად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩაერთვებიან შემდეგი ავტობუსების (M3 
კატეგორია) მარშრუტები - №343, №344, №363, №383 და №387. რომელთაგან  პირველი 
4 მარშრუტი (№343, №344, №363, №383) სრულად ფარავს დღეის მდგომარეობით 
მოქმედ №13, №19, №43, №63, მარშრუტებს, რის გამოც მოხდება ამ უკანასკნელი 4 
მარშრუტის გაუქმება. 

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით,  დადგენილებაში ცვლილებები განაპირობა იმ 
ფაქტმა, რომ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 
დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში შევიდა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც, 
უნდა შეიქმნას ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, ერთიანი ელექტრონული 
გაბილეთიანების სქემისა და განრიგის ერთობლიობით და დაინერგოს სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემა. ინტეგრირებული სისტემა   
ითვალისწინებს მისი ფუნქციონირებისას ნებართვის გამცემისა და ნებართვის 
მფლობელის შესაბამის ვალდებულებებს და ინტეგრირებული სისტემის 
დანერგვისათვის გასატარებელ ღონისძიებებს, ხოლო დადგენილებით 
დამტკიცებული წესის მე-181 მუხლის პირველი პუნქტით ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
წარდგინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, განსაზღვრავს სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ  სისტემაში ჩასართავი ავტობუსების 
მარშრუტებს.                 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. მომხრე - 
5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 
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