
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №54 
 
22.12.2020                                                      თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                             14:00 საათი 

                                                                                                                                        
სხდომას ესწრებოდნენ:  
 

1. შალვა ოგბაიძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი; 
3. ილია ჯიშკარიანი - კომისიის წევრი; 
4. 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 (12-032034578-
03; 17.12.2020); 

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 (12-032034578-03; 17.12.2020). 
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სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  შალვა ოგბაიძე 

მომხსენებელი: 

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

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

შ.ოგბაიძე - განსახილველად წარმოდგენილია ორი საკითხი. განხორციელებული 
ცვლილების შედეგად თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M3 კატეგორიის 
ავტობუსებით და  მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას უფასო მგზავრობის უფლება მიეცემათ გარკვეული 
კატეგორიის მოქალაქეებს. 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, „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 
დადგენილების მე-2 მუხლის პირველ პუნქტს ,,ლ“ ქვეპუნქტის შემდეგ ემატება 
,,ლ1“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც, თბილისის მასშტაბით საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობის უფლება ენიჭებათ შპს ,,ჰერმესში“ მომუშავე 
ტექნიკურ მუშაკებს (მესაფლავეებს).  

ცვლილებებს საფუძვლად უდევს შპს ,,ჰერმესის“ დირექტორის წერილი, საიდანაც 
ირკვევა, რომ კომპანიაში ირიცხება  77 ტექნიკური მუშაკი (მესაფლავე), 
რომლებიც ახორციელებენ თბილისის მასშტაბით არსებული 55 საქალაქო 
სასაფლაოს მოვლას. იმის  გათვალისწინებით, რომ კორონავირუსის (COVID-19) 
გავრცელების პირობებში იმატა დაკრძალვების რაოდენობამ და ტექნიკურ 
მუშაკებს (მესაფლავეებს) უწევთ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა 
სასაფლაოებზე ხშირი გადაადგილება, რაც მათთვის დამატებით ხარჯებთან არის 
დაკავშირებული, შპს „ჰერმესის“ დირექტორმა ითხოვა, ამ უკანასკნელთათვის 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობის უფლების მინიჭება. 
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საკითხი განიხილა თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ და განაცხადა 
თანხმობა. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 4, 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 (12-032034578-
03; 17.12.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

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-
032034578-03; 17.12.2020). 

ვ.აბულძე - წარმოდგენილი პროექტი არის ტექნიკური სახის ცვლილება და 
გამომდინარეობს პირველი საკითხიდან. უფრო კონკრეტულად, ცვლილება შედის 
დადგენილების მე-5 მუხლში და ,,ვ“ ქვეპუნქტის შემდეგ ემატება შემდეგი 
შინაარსის ,,ვ1“ ქვეპუნქტი:  

 „ვ1) პირველი პუნქტის „ლ1“ ქვეპუნქტით დადგენილი კატეგორიის მქონე პირებთან 
დაკავშირებით - შპს „ჰერმესს“.   

ცვლილება გულისხმობს იმას, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, 
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