
ქალაქ თბილისის მთავრობის  

დადგენილება №35.16.1468 

 2011 წლის 27 დეკემბერი  

ქ. თბილისი 

საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას (რუსთავი-თბილისის მარშრუტი) დედაქალაქის ტერიტორიაზე 

შემომავალი M2 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე  

„საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, 

„საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის 231 მუხლის „ჟ“ პუნქტისა 

და 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 

მე-3 პუნქტისა და 22-ე მუხლის შესაბამისად, ქ. თბილისის მთავრობა ადგენს: 

1. დამტკიცდეს საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას (რუსთავი-თბილისის მარშრუტი) დედაქალაქის ტერიტორიაზე შემომავალი 

M2 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტები, დანართის შესაბამისად. 

 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.   

ქ. თბილისის მერი                                                                                                        გ. უგულავა  

დანართი     

საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას (რუსთავი-თბილისის მარშრუტი) დედაქალაქის ტერიტორიაზე 

შემომავალი M2 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტები 

 

რიგითი                 

№ 

მარშრუტების 

დისლოკაციის 

ადგილები 

მარშრუტების მოძრაობის სქემები 

1 

თბილისი 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

მაღლივი კორპუსი 

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - თამარაშვილის ქ. 

(გმირთა მოედნიდან ვერეს ხეობაში გადასასვლელი ესტაკადით) - 

უნივერსიტეტის ქ. - თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი                                                                                                                                                                       

უკუმიმართულება: თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - 

უნივერსიტეტის ქ. - თამარაშვილის ქ. - გმირთა მოედანი (თამარაშვილის 

ქუჩიდან ვერეს ხეობაში გადასასვლელი ესტაკადით) - მტკვრის მარჯვენა 

სანაპირო (ჩასვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის 

გზატკეცილი 

2 
მ/ს "დიდუბე" 

(ქვედა)                                    

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - თამარ მეფის გამზირი - 

დავით აღმაშენებლის გამზირი - გ. ცაბაძის ქ. - აკაკი წერეთლის გამზირი - მ/ს 

"დიდუბე" (ქვედა)                                                                                                                                                                                                                      

უკუმიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა) - აკაკი წერეთლის გამზირი - გ. ცაბაძის 

ქ. - დავით აღმაშენებლის გამზირი - თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - 

მტკვრის მარჯვენა სანაპირო (ჩასვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - ვახტანგ 

გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი                                                           



3 

ცაბაძისა და 

ყიფიანის ქუჩების 

გადაკვეთა 

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - მ. კოსტავას ქ. - სააკაძის 

მოედანი - ბოჭორიშვილის ქ. - ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი, ქ. - აკაკი წერეთლის 

გამზირი - სტადიონი "დინამო არენა" (ცაბაძისა და ყიფიანის ქუჩების გადაკვეთა)                                                                                                                                

უკუმიმართულება: სტადიონი "დინამო არენა" (ცაბაძისა და ყიფიანის ქუჩების 

გადაკვეთა) - ყიფიანის ქ. - ქუთაისის ქ. - ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი - 

ბოჭორიშვილის ქ. - სააკაძის მოედანი - მ. კოსტავას ქ. - მიროტაძის ქ. - პეკინის ქ. 

- მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო (ჩასვლა 

"ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი         

4 

სადგურის მოედანი 

(„თბილისი 

ცენტრალის“ 

პირდაპირ) 

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - თამარ მეფის გამზირი - 

სადგურის მოედანი („თბილისი ცენტრალის“ს პირდაპირ)                                                                                                                                                                                                                                                                                

უკუმიმართულება: სადგურის მოედანი („თბილისი ცენტრალის“ პირდაპირ) - 

თამარ მეფის გამზირი - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო (ჩასვლა "ლაგუნა ვერეს" 

მხრიდან) - ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი         

5 ჯავახეთის ქ. №69  

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - იალბუზის ქ. - ბოჭორმის ქ. - 

ლეხ კაჩინსკის ქ. - ქეთევან დედოფლის გამზირი - მოსკოვის გამზირი - 

ჯავახეთის ქ. - მ/ს "ვარკეთილი" - ჯავახეთის ქ. №69 (მიმდებარედ)                                                                                                

უკუმიმართულება: ჯავახეთის ქ. №69 (მიმდებარედ) - მოსკოვის გამზირი - 

ქეთევან დედოფლის გამზირი - ლეხ კაჩინსკის ქ. - ბოჭორმის ქ. - იალბუზის ქ. - 

ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი     

6 ლილოს ბაზრობა   
კახეთის გზატკეცილი - ლილოს ბაზრობა (მიმდებარედ)                                                                                              

უკუმიმართულება: ლილოს ბაზრობა (მიმდებარედ) - კახეთის გზატკეცილი 

7 
მოსკოვის გამზირი 

№2 

სადგურ „ველისა“ და ქინძმარაულის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა - 

ქინძმარაულის ქ. - მოსკოვის გამზირი - მოსკოვის გამზირი №2 (ავტოსადგური)                                                                                                                

უკუმიმართულება: მოსკოვის გამზირი №2 (ავტოსადგური) - ქინძმარაულის ქ. - 

სადგურ „ველისა“ და ქინძმარაულის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა  

8 
გლდანის 

დასახლება 

რუსთავის გზატკეცილი - ვ. გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - თამარ მეფის გამზირი - 

გ. კვინიტაძის ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო - ფეიქრების ქ. - შეშელიძის ქ. - 

ქერჩის ქ. - მოსულიშვილის ქ. - ხიზანიშვილის ქ. - ვასაძის ქ. - "ახმეტელის 

თეატრის მიმდებარე ტერიტორია (ავტოსადგური)                                                                                   

უკუმიმართულება: "ახმეტელის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია 

(ავტოსადგური) - ვასაძის ქ. - ხიზანიშვილის ქ. - მოსულიშვილის ქ. - ქერჩის ქ. - 

შეშელიძის ქ. - ფეიქრების ქ. - მტკვრის მარცხენა სანაპირო - თამარ მეფის ხიდი 

(ამოსვლა თამარ მეფის ხიდის პანდუსის მხრიდან, კინოსტუდიის მხარეს) - 

თამარ მეფის გამზირი - გმირთა მოედანი - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო (ჩასვლა 

"ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი           

9 

სპორტის სასახლე                                         

("მორკინალის" 

მიმდებარე 

ტერიტორია) 

რუსთავის გზატკეცილი - ვ. გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - მ. კოსტავას ქ. - 

მიროტაძის ქ. (№6-8-ის მიმდებარედ, სპორტის სასახლის მიმდებარე 

ტერიტორია)                                                                                                      

უკუმიმართულება: მიროტაძის ქ. (№6-8-ის მიმდებარედ, სპორტის სასახლის 

მიმდებარე ტერიტორია) - მ. კოსტავას ქ. (მობრუნება სააკაძის მოედანზე) - 

მიროტაძის ქ. - პეკინის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - გმირთა მოედანი - მტკვრის მარჯვენა 

სანაპირო (ჩასვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - ვ. გორგასლის ქ. - რუსთავის 

გზატკეცილი                         



10 
ელიავას ბაზრობა                                                      

(ხოშარაულის ქ.) 

რუსთავის გზატკეცილი - ვახტანგ გორგასლის ქ. - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო - 

გმირთა მოედანი (შემოსვლა "ლაგუნა ვერეს" მხრიდან) - მ. კოსტავას ქ. - სააკაძის 

მოედანი - ბოჭორიშვილის ქ. - ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი - მარცხენა სანაპირო 

- აგლაძის ქ. - ხოშარაულის ქ. (№27-ის მიმდებარე ტერიტორია, ელიავას 

ბაზრობა)                                                                                                               

უკუმიმართულება: ხოშარაულის ქ. (№27-ის მიმდებარე ტერიტორია, ელიავას 

ბაზრობა) - აგლაძის ქ. - ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდი - ბოჭორიშვილის ქ. - 

სააკაძის მოედანი - მ. კოსტავას ქ. - მიროტაძის ქ. - პეკინის ქ. - მ. კოსტავას ქ. - 

გმირთა მოედანი - მტკვრის მარჯვენა სანაპირო (ჩასვლა "ლაგუნა ვერეს" 

მხრიდან) - ვახტანგ გორგასლის ქ. - რუსთავის გზატკეცილი                          

 


