
ქალაქ თბილისის საკრებულოს 
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის 

სხდომის ოქმი №66 
 

15.06.2021                                                         თბილისი, თავისუფლების მოედანი  №2 
                                                                                                                                       13:00 საათი                                                                                                                                                          
 
 
სხდომას  ესწრებოდნენ:  
 

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

 
სხდომის დღის წესრიგი: 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 
კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“, საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ 
მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების/ფასის, აგრეთვე რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა 
გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-03211521-03; 01.06.2021); 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 
კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა 
გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის 
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შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის 
№6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03211521-03; 
01.06.2021). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  შალვა ოგბაიძე. 
 
მომხსენებელი: 

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

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 

რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და 
მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო 
გზით „რიყე-ნარიყალა“, საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო 
გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების/ფასის, აგრეთვე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო 
გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 
30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
03211521-03; 01.06.2021) 

დ.ჯაიანი - მოგესალმებით, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტით, მაღალი 
საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-
ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფი ერთი მიმართულებით 
შემცირდება და 1,0 ლარის ნაცვლად განისაზღვრება 0,5 ლარით. 

ასევე, საბაგირო გზა ,,უნივერსიტეტი-ბაგები“ ჩაერთვება სამგზავრო გადაყვანის 
მომსახურეობის ინტეგრირებულ სისტემაში. 
 
უფრო კონკრეტულად, დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  
 
 „გ) საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას 
მგზავრობის ტარიფი ერთი მიმართულებით დამტკიცდეს 1,0 ლარის ოდენობით“; 
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პირველი მუხლის პირველ პუნქტს „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ, ემატება შემდეგი 
შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი: 
 
„გ1) საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას, რომელიც 
მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში იქნება ჩართული, მგზავრობის ტარიფი 
ერთი მიმართულებით დამტკიცდეს 0,5 ლარის ოდენობით“; 
 
ამასთან, წარმოიშვა საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა 
გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის ამოქმედების საჭიროებაც, რომლის 
მიხედვითაც, მგზავრობის ტარიფის/ფასის გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან 
გადახდის სხვა საშუალების მფლობელი მგზავრი, მგზავრობის ტარიფის/ფასის ამ 
ბარათით ან გადახდის საშუალებით 0,5 ლარის გადახდის შემდეგ, აგრეთვე ამ 
დადგენილებით დადგენილი შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით/ფასით 
მოსარგებლე პირი, მისი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ან გადახდის სხვა 
საშუალებით მგზავრობის ტარიფის/ფასის გადახდის შემდეგ, უფლებამოსილია 
უფასოდ იმგზავროს 90 წუთის განმავლობაში იმ პირობით, რომ აღნიშნულ დროში 
ყოველი მგზავრობისას აიღებს სამგზავრო ბილეთს (რომელიც ამ პერიოდის 
განმავლობაში უფასოა) მისი ბარათით ან გადახდის სხვა საშუალებით. 

კომისიას ვთხოვ, დადგენილების ამოქმედების თარიღის ცვლილებას და მის 
ფორმულირებას შემდეგი რედაქციით: 

• ,,დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და  გავრცელდეს 
2021 წლის 15 ივნისიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე“. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 6, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0), კომისიამ დაადგინა: 
 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 
კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“, 
საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით 
„უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების/ფასის, აგრეთვე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და 
საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას 
ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
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დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
03211521-03; 01.06.2021) მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით 
განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 
რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და 
მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო 
გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა 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 (12-03211521-03; 01.06.2021): 

დ.ჯაიანი - როგორც უკვე მოგახსენეთ, დედაქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის 
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, დღის წესრიგში დადგა 
საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფის ერთი მიმართულებით შემცირება და მისი განსაზღვრა 0,5 ლარის 
ოდენობით, ნაცვლად 1,0 ლარისა. ამასთან, წარმოიშვა საბაგირო გზით 
„უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის 
ამოქმედების საჭიროებაც.   

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, შესაბამისი ცვლილებები შედის „ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 
რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და 
მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და 
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“, საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის 
გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა 
გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების/ფასის, აგრეთვე რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას 
ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
დადგენილებაში, რამაც თავის მხრივ, განაპირობა ცვლილებები წარმოდგენილ, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 
დადგენილებაშიც. 

კომისიას ვთხოვ, დადგენილების ამოქმედების თარიღის ცვლილებას და მის 
ფორმულირებას შემდეგი რედაქციით: 

4 
 




