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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

დ	ა	დ	გ	ე	ნ	ი	ლ	ე	ბ	ა	№10

31	მაისი	2022	წელი

ქ.	თელავი

თელავის	მუნიციპალიტეტის	ადმინისტრაციულ	საზღვრებში	რეგულარული
სამგზავრო	გადაყვანის	მიზნით	ავტობუსების	(M3	კატეგორია)	მოძრაობის

მარშრუტების	დამტკიცების	შესახებ

	 	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 24-ე
მუხლის	 მე-2	 პუნქტის,	 მე-16	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 „ლ“	 ქვეპუნქტის,	 „საავტომობილო
ტრანსპორტის	შესახებ“	საქართველოს	 კანონის	 პირველი	 მუხლის	 მე-11	 პუნქტის,	 მე-4	 მუხლის
მე-4	 პუნქტის,	 „კონკურენციის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 მე-3	 მუხლის	 „რ“	 ქვეპუნქტის,
„ეკონომიკის	რეგულირებადი	სფეროების	განსაზღვრის	შესახებ“	საქართველოს	მთავრობის	2014
წლის	05	დეკემბრის	№667	დადგენილების	მე-2	მუხლის	საფუძველზე,	თელავის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	ადგენს:
მუხლი	1
დამტკიცდეს	 თელავის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 რეგულარული
სამგზავრო	გადაყვანის	მიზნით	ავტობუსების	(M3	კატეგორია)	მოძრაობის	მარშრუტები	დანართის
შესაბამისად.
მუხლი	2
ამ	 დადგენილების	 დანართით	 დამტკიცებული	 მარშრუტების	 შესაბამისად,	 ავტობუსებით	 (M3
კატეგორია)	რეგულარული	 სამგაზვრო	 გადაყვანას	 ახორციელებს	 თელავის	 მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ	„თელავის	სატრანსპორტო	სამსახური“	(ს/ნ	431439516).
მუხლი	3
დადგენილება	ძალაშია	გამოქვეყნებისთანავე.

თენგიზი	მთვარელიშვილი

თელავის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე



 
 
 
 

დანართი  
 
 

თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტები 

 

მარშრუტის 
№  

 

ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტები 

მარშრუტის 
უკუმიმართულება  

 ავტობუსების 
(M3 კატეგორია) 
ყოველდღიური 

რაოდენობა  

ინტერვალი 
საშუალოდ 

(წთ)  

1 

ჭავჭავაძის გამზირი (აგრარული 
ბაზარიდან)-ალაზნის გამზირი აჩინებულის 
ქუჩის კვეთამდე -  ვ. სეხნიაშვილის ქუჩა - 

კავკასიონის ქუჩა - ბათუმის ქუჩა - დ. 
აღმაშენებლის გამზირი - სოფ. ვარდისუბნის 

წრიული, ი.ჭავჭავაძის გამზირი - ქ. 
წამებულის ქუჩა - ერეკლე II-ის გამზირი  - 
ნადიკვრის ქუჩა -  გ. არსენიშვილის ქუჩა  -  
გ. ლეონიძის ქუჩა  - ა. გულიაშვილის ქუჩა - 

ფალიაშვილის ქუჩა -   ქართული 
უნივერსიტეტის ქუჩა - დ. რექტორის ქუჩა - 
საიათნოვას ქუჩა - კვირიკე დიდის ქუჩა-  ი. 

გოგებაშვილის ქუჩა - გ.ჩოხელის ქუჩა -გ. 
სააკაძის ქუჩა- ჭავჭავაძის 

გამზირი(აგრალურ ბაზართან) 

წრიული 1 60 

2 

ჭავჭავაძის გამზირი (აგრარული ბაზარიდან)-
ალაზნის გამზირი აჩინებულის ქუჩის 

კვეთამდე -ვ.სეხნიაშვილის ქუჩა -კავსაკიონის 
ქუჩა -ა. ვარდოშვილის ქუჩა-ქ. წამებულის 

ქუჩა, ერეკლე II-ის გამზირი  - ნადიკვრის ქუჩა 
- გ. არსენიშვილის ქუჩა -ზ. ფალიაშვილის 

ქუჩა - ა. გულიაშვილის ქუჩა - ზ. 
ფალიაშვილის ქუჩა - ქართული 

უნივერსიტეტის ქუჩა - გ. ჩოხელის ქუჩა-
გ.სააკაძის ქუჩა- ჭავჭავაძის 

გამზირი(აგრალურ ბაზართან) 

წრიული 1 30 

3 

სოხუმის ქუჩა-თბილის გზატკეცილი -
სადგურის ქუჩა - თბილისის გზატკეცილი - 

მშვიდობის ქუჩა-თბილისის გზატკეცილი - შ. 
რუსთაველის გამზირი-ი. ჭავჭავაძის გამზირი- 

ქ.წამებულის ქუჩა-ბახტრიონის ქუჩა-
ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა -ზ. 

ფალიაშვილის ქუჩა-ა. გულიაშვილის ქუჩა-გ. 
ლეონიძის ქუჩა- ბიბერახის ქუჩა - 

მარჯანიშვილის ქუჩა - ნადიკვრის ქუჩა- 
ბარნოვის ქუჩა - ერეკლე II-ის გამზირი-

სააკაძის ქუჩა -    ი. ჭავჭავაძის გამზირი  -          
შ. რუსთაველის გამზირი-თბილისის 

გზატკეცილი- სოხუმის ქუჩა 

წრიული 1  60 



4 

ჭავჭავაძის გამზირი (აგრარული ბაზარიდან)-
თამარის ქუჩა- ნ. ფიროსმანის ქუჩა-თბილისის 

გზატკეცილი-მშვიდობის ქუჩა-თბილისის 
გზატკეცილი -  ნ. ფიროსმანის ქუჩა- თამარის 

ქუჩა- შ. რუსთაველის გამზირი - ერეკლე 
მეორის გამზირი - ნადიკვრის ქუჩა - გ. 

არსენიშვილის ქუჩა - ზ. ფალიაშვილის ქუჩა - 
ა. გულიაშვილის ქუჩა - ზ. ფალიაშვილის ქუჩა 
- ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა - გ.ჩოხელის 

ქუჩა-გ. სააკაძის ქუჩა- ჭავჭავაძის 
გამზირი(აგრალურ ბაზართან) 

წრიული 1 60 

5 

მშვიდობის ქუჩის და სადგურის ქუჩის 
კვეთიდან - სოფ. კურდღელაურის N1 ქუჩა - 

აჩინებულის ქუჩა - ალაზნის გამზირი-ვ. 
სეხნიაშვილის ქუჩა -კავკასიონის ქუჩა- ა. 
ვარდოშვილის ქუჩა-ქ.წამებულის ქუჩა - 
ერეკლე II-გამზირი-ნადიკვრის ქუჩა - გ. 

არსენიშვილის ქუჩა -ზ. ფალიაშვილის ქუჩა - 
ა. გულიაშვილის ქუჩა - ზ. ფალიაშვილის 
ქუჩა- ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა- გ. 

ჩოხელის ქუჩა-გ.სააკაძის ქუჩა - ჭავჭავაძის 
გამზირი -შ. რუსთაველის გამზირი-თბილისის 

გზატკეცილი-მშვიდობის ქუჩა-სადგურის 
ქუჩის კვეთამდე 

წრიული 1 60 

6 

ჭავჭავაძის გამზირი (აგრარული ბაზარიდან)-
ალაზნის გამზირი- დ. აღმაშენებლის გამზირი 
-ს. გოშაძის ქუჩა - სოფ. კურდღელაურის 25-ე 
ქუჩა-სოფ. კურდღელაურის მე-20 ქუჩა-სოფ. 

კურდღელაურის მე-19 ქუჩა-სოფ. 
კურდღელაურის 24-ე ქუჩა-სოფ. 

კურდღელაურის 1-ლი ქუჩა (კვეთა)-სოფ. 
კურდღელაურის მე-6 ქუჩა-სოფ. 
კურდღელაურის მე-5 ქუჩა-სოფ. 
კურდღელაურის მე-2 ქუჩა- სოფ. 

კურდღელაურის პირველი ქუჩა-სოფ. 
კურდღელაურის მე-10 ქუჩა კურდღელაურის 
ქუჩა-შ. რუსთაველის გამზირი-ი. ჭავჭავაძის 

გამზირი -ქ. წამებულის ქუჩა-ერეკლე II-
გამზირი-ნადიკვრის ქუჩა - გ.არსენიშვილის 

ქუჩა -ზ. ფალიაშვილის ქუჩა - ა. 
გულიაშვილის ქუჩა - ზ. ფალიაშვილის ქუჩა - 
ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა - გ. ჩოხელის 

ქუჩა-გ. სააკაძის ქუჩა- ჭავჭავაძის 
გამზირი(აგრალურ ბაზართან) 

წრიული 1 60 

7 

ჭავჭავაძის გამზირი (აგრარული ბაზარიდან)-
თამარის ქუჩა -სოფ.შალაურის მე-11 ქუჩა-
სოფ.შალაურის მე-9 ქუჩა-სოფ.შალაურის მე-8 
ქუჩა-სოფ.შალაურის მე-14 ქუჩა-
სოფ.შალაურის მე-20 ქუჩა-სოფ.შალაურის მე-
18 ქუჩა-სოფ.შალაურის მე-15 ქუჩა- სოფ. 
შალაურის  მე-14 ქუჩა  -თამარის ქუჩა -ი. 
ჭავჭავაძის გამზირი- ქ. წამებულის ქუჩა-
ერეკლე II-გამზირი-ნადიკვრის ქუჩა - 
გ.არსენიშვილის ქუჩა -ზ. ფალიაშვილის ქუჩა -
ა. გულიაშვილის ქუჩა - ზ. ფალიაშვილის 
ქუჩა-  ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა - 

წრიული 1 60 



გ.ჩოხელის ქუჩა- გ. სააკაძის ქუჩა -  ჭავჭავაძის 
გამზირი(აგრალურ ბაზართან) 

8 

ი. ჭავჭავაძის გამზირი (ყადორი) - ალაზნის 
გამზირი-დ. აღმაშენებლის გამზირი-სოფ. 

ვარდისუბანი (ალავერდის ქუჩა)- სოფ. 
ვარდისუბანი (თამარ მეფის ქუჩა)-სოფ. 

ვარდისუბანი (ნატკორის ქუჩა)-სოფ. 
ვარდისუბანი (სალიას ქუჩა) - სოფ. 
ვარდისუბანი (შუამთის ქუჩა)- სოფ. 

ვარდისუბანი (თბილისის ქუჩა)- შუა მთის 
ქუჩა-სოფ. ვარდისუბანი (ალავერდის ქუჩა)-ი. 

ჭავჭავაძის გამზირი-ქ. წამებულის ქუჩა-
ერეკლე მეორის გამზირი - ნადიკვრის ქუჩა- გ. 
არსენიშვილის ქუჩა -ზ.ფალიაშვილის ქუჩა-ა. 
გულიაშვილის ქუჩა-ზ. ფალიაშვილის ქუჩა-

ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა - გ. ჩოხელის 
ქუჩა-გ. სააკაძის ქუჩა-ალაზნის გამზირი-დ. 
აღმაშენებლის გამზირი-თურდოსპირელის 

ქუჩა - ი.ჭავჭავაძის გამზირი (ყადორი) 

წრიული 1 60 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


