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დოკუმენტის შეჯამება 

მოცემული პოლიტიკის დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის შიდასაქალაქო 

მგზავრთბრუნვაში მეტროპოლიტენის ხვედრითი წილის გაზრდის ხელშემწყობ 

რეკომენდაციებს. წარმოდგენილი რეკომენდაციების მიზანია, თბილისის მეტროპოლიტენის 

შესაძლებლობების უფრო ეფექტურად გამოყენებისა და ოპერაციული დანახარჯების 

შემცირების გზით, შეამციროს თბილისის შიდასაქალაქო მობილობის სისტემის წინაშე მდგარი 

გამოწვევები.  

 

შიდასაქალაქო მგზავრთა გადაყვანაში მეტროპოლიტენის ხვედრითი წილის ზრდის 

მოსალოდნელი დადებითი შედეგებია: 

 

• საავტომობილო მოძრაობის განტვირთვა; 

• მიწისზედა ტრანსპორტის გადატვირთულობის შემცირება; 

• მუნიციპალური ტრანსპორტის დოტაციაზე გამოყოფილი საბიუჯეტო დანახარჯების 

შემცირება; 

• ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკის შემცირება; 

• ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, წარმოვადგენთ რეკომენდაციებს მეტროპოლიტენის 

ხვედრითი წილის ზრდის სტრატეგიის შესამუშავებლად საჭირო შესაძლო ღონისძიებების 

შესახებ: 

 

• მგზავრნაკადების ანალიზი; 

• ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან; 

• Park & Ride სისტემების მოწყობა მეტროსადგურებთან; 

• მეტროპოლიტენის მგზავრგამტარუნარიანობის ეტაპობრივი ზრდა; 

• მეტროპოლიტენის კომფორტის დონის მიმზიდველობის ზრდა; 

• მეტროპოლიტენის ადაპტირება შშმ პირებზე. 

• მეტროპოლიტენის სივრცითი განვითარება არსებული რეზერვების გამოყენებით; 

• მეტროპოლიტენის ოპერაციული დანახარჯების შემცირება; 

• მგზავრობის საფასურის გადახდის სისტემს მოდერნიზაცია. 
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არსებული მდგომარეობა და პოტენციალი 

თბილისის მეტროპოლიტენი გაიხსნა 1966 წელს. დღეს მისი ქსელი ორი ხაზისაგან 

შედგება, რომელთაგან პირველზე განლაგებულია 16, მეორეზე კი (საბურთალოს ხაზზე) – 6 

სადგური. 2017 წლის ზაფხულში იგეგმება საბურთალოს ხაზზე მეშვიდე სადგურის გახსნა, რის 

შემდეგაც ორივე ხაზის  საექსპლუატაციო სიგრძე მიაღწევს 28 კმ-ს. მეტროპოლიტენის 100% 

წილი თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და მის მენეჯმენტს ახორციელებს 

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია.  

ამჟამად, სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, მეტროპოლიტენს თბილისის 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანაში 19-დან 29 პროცენტამდე1 წილი 

უჭირავს. ემსახურება რა საშუალოდ 289 ათას მგზავრს, ყოველდღიურად, გადაყვანილ 

მგზავრთა რაოდენობით მეტროპოლიტენი  იკავებს მესამე ადგილს სამარშრუტო ტაქსებისა და 

მუნიციპალური ავტობუსების შემდეგ, თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაში.  

 

 

 

2009 წლიდან მეტროპოლიტენით გადაყვანილ მგზავრთა საშუალო წლიური რაოდენობა 

წელიწადში საშუალოდ 5%-ით იზრდება. ამავდროულად, 1988 წლიდან 2016 წლამდე 

მეტროპოლიტენის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა შემცირებულია 54 % ით (447-

დან 289 მლნ. მგზავრობამდე დღეში), იმ დროს, როდესაც დაახლოებით იმავე პერიოდში, 1989-

დან 2016 წლამდე, თბილისის მოსახლეობა შემცირდა მხოლოდ 14 % ით (1.26 მლნ-დან2 1.11 

მლნ. ადამიანამდე3).   

                                                           
1ქ. თბილისისი შინდამეურნეობებს სატრანსპორტო კვლევის განხორციელების საკონსულტაციო 

მომსახურება, საპრეზენტაციო მასალა,  SYSTRA, თბილისი, 28 სექტემბერი, 2016 და თბილისი მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია – დეკემბერი 2015. 
2საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის 1989 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები, 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg2.php 
3მოსახლეობის 2014 წლისსაყოველთაოაღწერისშედეგები, საქსტატი, 2016. 

373

332

289

მიკროავტობუსი ავტობუსი მეტრო

მგზავრობების საშუალო დღიური რაოდენობა  (ათასი)
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1989 წელთან შედარებით, მოსახლეობის რაოდენობასთან მეტროპოლიტენით 

მგზავრობების შეფარდება 36 % ით დაბალია. შესაბამისად, მეტროპოლიტენის მოხმარება 

შემცირებულია არა მხოლოდ მოსახლეობის შემცირების, არამედ მგზავრობების სხვა 

მოდალობებზე (ძირითადად, კერძო მიკროავტობუსებზე) გადანაწილების შედეგად. 

შიდასაქალაქო მგზავრთა მობილობის სისტემაში მეტროპოლიტენის წილის 1989 წლის მიღწევის 

შემთხვევაში, მეტროპოლიტენით საშუალოდ დღეში განხორციელდებოდა დაახლოებით 105 

ათასი დამატებითი მგზავრობა, რაც შეამცირებდა მიწისზედა ტრანსპორტზე მოთხოვნას.  

ამჟამად, მეტროპოლიტენის ტექნიკური შესაძლებლობებიგანაპირობებსდღიური 

მგზავრგამტარუნარიანობის დაახლოებით 520 ათასამდე გაზრდის რესურსს, არსებული 

სავაგონო პარკის პირობებში, რაც 160 ათასით აღემატება ამჟამინდელ  მაჩვენებელს პიკურ 

დღეებში. მოცემული მგზავრობების მოზიდვა სხვა შიდასაქალაქო სატრანპორტო 

საშუალებებიდან გამოიწვევდა საცობების შემცირებას, გააუმჯობესებდა მდგომარეობას საგზაო 

უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიის კუთხით, შეამცირებდა მუნიციპალური ავტობუსების გარბენს 

და შედეგად შეამცირებდა დოტაციურ დანახარჯებს თითოეულ მგზავრზე. ქვემოთ 

მიმოვიხილავთ მეტროპოლიტენის როლს და მისი განვითარების ეფექტებს სპეციფიკურ 

ურბანულ გამოწვევებთან მიმართებაში. 

 

საავტომობილო მოძრაობის განტვირთვა 

ქუჩების გადატვირთულობა საავტომობილო ტრანსპორტით და საცობებით დღეს 

თბილისში მობილობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. სატრანსპორტო საშუალების 

საშუალო დატვირთვისას (მაქსიმალური შესაძლო დატვირთვის 50% პროცენტი), მსუბუქი 

ავტომობილით გადაადგილებისას, ერთი მგზავრი იყენებს 6.5-ჯერ მეტ, ხოლო სამარშრუტო 

ტაქსით გადაადგილებისას – 2.1-ჯერ მეტ ფართობს გზაზე, ვიდრე ავტობუსით 

გადაადგილებისას.  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

150

200

250

300

350

400

450

500

თ
ბ

ი
ლ

ი
სი

ს 
მო

სა
ხ

ლ
ეო

ბა
 (

მლ
ნ)

მე
ტ

რ
ო

პო
ლ

ი
ტ

ენ
ი

თ
 მ

გ
ზ

ავ
რ

ო
ბა

 

(ა
თ

ას
ი

)



4 
 

 

შიდასაქალაქო გადაადგილებებში მეტროპოლიტენის წილის ზრდა ხელს შეუწყობდა 

საგზაო მოძრაობის განტვირთვას გზაზე, დამატებით ფართობის გამოთავისუფლების გზით.  

 

საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება 

შსს-ს მონაცემებით4, 2015 წელს თბილისში დაფიქსირდა 2995 ავტოსაგზაო შემთხვევა, 

დაშავდა 3834 და გარდაიცვალა 90 ადამიანი. საქართველოს მასშტაბით თბილისი ლიდერია 

რეგიონებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევათა როგორც აბსოლუტური, ასევე ფარდობითი 

მაჩვენებლით თითო მოსახლეზე.  

საავტომობილო ტრანსპორტისგან განსხვავებით, მეტროპოლიტენი შიდასაქალაქო 

ტრასნპორტის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო საშუალებაა. თბილისის მეტროპოლიტენში 

გამოყენებული მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემა ასს-სარ5 გამორიცხავს მატარებლების 

ერთმანეთთან სახიფათო მანძილზე მიახლოებას და შეჯახებას. მემანქანის მიერ კონტროლის 

დაკარგვის შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად აჩერებს შემადგენლობას, რაც არ ხდება 

საავტომობილო ტრანსპორტის შემთხვევაში.  

დღეს მეტროპოლიტენში უბედური შემთხვევების მთავარი მიზეზი თავად მგზავრების 

გაუფრთხილებლობა ან სუიციდია. ამავე დროს, 2015 წელს მეტროპოლიტენში ადგილი არ 

ჰქონია უბედურ შემთხვევას მსხვერპლით, ხოლო 2016 წელს დაიღუპა ერთი ადამიანი. 

მეტროპოლიტენში მგზავრების  საავტომობილო ტრანსპორტიდან მოზიდვა შეამცირებს 

ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაზარალებულთა რაოდენობას როგორც ავტომობილების, ასევე 

ადამიანთა რაოდენობის შემცირების გზით, რომლებიც ავტოტრანსპორტით გადაადგილდებიან. 

                                                           
4საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები საქართველოში, 2008-2015, შსს საინფორმაციო–ანალიტიკური 

დეპარტამენტი საინფორმაციო ცენტრი, წყარო: http://police.ge/ 
5ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია სიჩქარის ავტომატური რეგულირებით. 
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მეტროპოლიტენი

ერთი მგზავრის მიერ გამოყენებული გზის ფართი, კვ.მ. 

(სატრანსპორტო საშუალების 50% დატვირთვისას)
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ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

ავტოტრანსპორტი, მათ შორის, მიკროავტობუსები და მუნიციპალური ავტობუსები, 

წარმოადგენს თბილისში ატმოსფერული დაბინძურების 90%6. ამასთანავე, ავტოპარკი 

ყოველწლიურად იზრდება. შსს-ს მონაცემებით 2015 წელს საქართველოში 1.04 მილიონი 

ავტომობილი ირიცხებოდა, რაც წინა წელთან შედარებით, 8.2 პროცენტით მეტია. 

ავტომობილების მფლობელების 36.8 % თბილისში იყო დარეგისტრირებული. საქართველოს 

ავტოპარკის 91% 2006 წლამდეა ნაწარმოები.7 

თბილისის მერიის მიერ მომზადებული „თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-

2020“ მიზნად ისახავს თბილისის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისადმი მიმართული ნაბიჯების განსაზღვრას, რომელთა შორისააავტომობილების 

რაოდენობის შემცირების მიზნით,  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, მათ შორის 

ელექტროტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართულია ასევე „მერების 

შეთანხმება“8, რომლის მონაწილეა თბილისის მერიაც. მოცემული შეთანხმების თანახმად, 2020 

წლისთვის თბილისში CO2-ის ემისია 2007 წელთან შედარებით 20 პროცენტით უნდა 

შემცირდეს, ,„მერების შეთანხმება“ მოუწოდებს მონაწილე მუნიციპალიტეტების მთავრობებს, 

ხელი შეუწყონ ტრანსპორტის მიერ ენერგიის მოხმარების შემცირებასაც. ეკოლოგიურად სუფთა, 

ეფექტური და უსაფრთხო სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას მოითხოვს საქართველო-

ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაც9. 

მოიხმარს რა ელექტროენერგიას, როგორც ენერგიის ძირითად წყაროს, მეტროპოლიტენი 

და საბაგირო გზები ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ტრანსპორტია დღეს თბილისის 

შიდასაქალაქო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მეტროპოლიტენის წილის ზრდა შიდასაქალაქო 

გადაყვანებში, ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსების რაოდენობის ზრდის პარალელურად, 

შეამცირებს CO2-ისემისიას. ამასთანავე, მეტროპოლიტენის მიერ დახარჯული ენერგიის 

გადასახადი, ძირითადად, რჩება საქართველოში, ხოლო საავტომობილო ტრანსპორტის საწვავი 

მთლიანად იმპორტირებულია.  

 

დოტაციური ხარჯების შემცირება 

ისევე, როგორც მსოფლიოში მუნიციპალური სატრანსპორტო საწარმოების უმეტესობის 

შემთხვევებში, „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ბიუჯეტი დოტაციურია. ამჟამად, 

როგორც მეტროპოლიტენით, ისევე მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობის ღირებულება 

შეადგენს 0.50 ლარს, ხოლო მომდევნო 1.5 საათის განმავლობაში – უფასოა. 2015 წლის 

მონაცემით მეტროპოლიტენით ერთი მგზავრის გადაყვანის თვითღირებულება 0.55 ლარს10, 

ხოლო ავტობუსით – 0.63 ლარს შეადგენდა, შესაბამისად, საათ-ნახევრის განმავლობაში ერთი 

                                                           
6თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020 http://liberali.ge/news/view/17935/tbilisis-meriis-

garemosdatsviti-strategia-20152020--sruli-teqsti 
7 http://police.ge/files/pdf/statistika%20da%20kvlevebi/geo/sxvadasxva%20statistika/autoparki%202015.pdf 
8 http://www.qaghaqapeteridashnagir.eu/IMG/pdf/KA_CoM_official_text_Georgian.pdf 
9ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება,მუხლი 293 ა. 
10მოცემული ღირებულების გამოთვლისას, მეტროპოლიტენის, როგორც ერთი ხაზის, ასევე ორივე ხაზის 

ფარგლებში მგზავრობა. 



6 
 

მგზავრობის შემთხვევაში, მუნიციპალური ავტობუსებით თითოეულ გადაყვანილ  მგზავრზე 

დოტაცია 0.08 ლარით აღემატება მეტროპოლიტენით ერთი მგზავრის გადაყვანაზე დოტაციას 

(შეღავათით მოსარგებლე მგზავრების გაუთვალისწინებლად).  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრების ნაწილი იყენებს გადაჯდომას 

დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად: მეტროდან ავტობუსზე ან პირიქით, ან ერთი 

ავტობუსიდან მეორე ავტობუსზე, გადაჯდომების საშუალო მაჩვენებელი კი 1.2-ს შეადგენს11. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მგზავრი აკეთებს ერთ გადაჯდომას საათ-ნახევრის განმავლობაში და 

ჯამში იხდის 0.5 ლარს, დოტაცია ასევე 0.08 ლარით ნაკლებია, როდესაც ერთ-ერთი მგზავრობა 

მეტროთი ხორციელდება, იმ შემთხვევასთან შედარებით, როდესაც მგზავრი ორივე მგზავრობას 

ავტობუსით ახორციელებს.  

 

რამდენადაც დოტაციის ზომა ავტობუსით მგზავრობისას, აღემატება მეტროპოლიტენის 

მგზავრობას, მუნიციპალური ბიუჯეტის უფრო ეფექტურად განკარგვისთვის, სასურველია, 

მეტროპოლიტენის ხვედრითი წილის ზრდა ავტობუსების წილის ხარჯზე. ავტობუსიდან 

მეტროპოლიტენში გადასული თითეული მგზავრი მუნიციპალიტეტს საშუალოდ 0.08 ლარის 

ეკონომიას აძლევს. 

                                                           
11 ქ. თბილისის შინამეურნეობების სატრანსპორტო კვლევის განხორციელების საკონსულტაციო 

მომსახურება, საპრეზენტაციო მასალა, SYSTRA, 2016 

მეტროპოლიტენით გადაყვანილი მგზავრების წილის ზრდა: 

• განტვირთავს მოძრაობას; 

• შეამცირებს მუნიციპალური დოტაციის ზომას საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე; 

• შეამცირებს ავტოსაგზაო შემთხვევებისა და დაზარალებულების რაოდენობას; 

• ხელს შეუწყობს თბილისში ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებას; 

• ხელს შეუწყობს საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების 

შესრულებას. 
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მგზავრგამტარუნარიანობის რეზერვი 

მოცემულ თავში განხილულია არსებული გრაფიკის პირობებში მეტროპოლიტენის 

მგზავრგამტარუნარიანობის ზღვრული შესაძლებლობები, ამ მაჩვენებლების ზრდის მეთოდები 

და რეკომენდაციები. მეტროპოლიტენის მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდის შესაძლებლობა 

მდგომარეობს მოძრაობის ინტერვალის შემცირებასა და შემადგენლობის ტევადობის ზრდაში.  

მოძრაობის ინტერვალი დღის განმავლობაში იცვლება მგზავრნაკადის შესაბამისად. 

ინტერვალი ყველაზე დაბალია დილის პიკის საათის პერიოდში (08:00-10:00), შემდეგ იგი 

მცირედ იზრდება და სტაბილური რჩება 10:00–19:00 მონაკვეთში. დანარჩენი დროის 

მონაკვეთებში, შემცირებული მგზავრნაკადიდან გამომდინარე, ინტერვალი შედარებით 

მაღალია: 

საშუალო ინტერვალი სამუშაო დღეებში, ზამთრის გრაფიკი, წთ.12 

დროის მონაკვეთი პირველიხაზი საბურთალოსხაზი 

06:00 - 08:00 6.5 9.5 
08:00 - 10:00 3.8 4.4 

10:00 - 19:00 4.0 4.5 

19:00 - 21:30 5.3 6.0 

21:30 - 24:00 8.2 9.3 

 

გარდა ყოველდღური ცვალებადობისა, მგზავრნაკადების შესაბამისად, ინტერვალები 

იცვლება კვირის დღეებისა და თვეების მიხედვით: შედარებით უფრო მაღალია ინტერვალები 

არასამუშაო დღეებში და ზაფხულის გრაფიკზე გადასვლისას. 

ამჟამად მოქმედი გრაფიკი, ვაგონების ნომინალური დატვირთვის პირობებში,  დღეში 

საშუალოდ 370 ათასამდე13, ხოლო კრიტიკული დატვირთვის შემთხვევაში (320 მგზავრი 

ვაგონში) – 640 ათასამდე მგზავრის14 გადაყვანის საშუალებას იძლევა. 2016 წელს საშუალო 

დღიური მგზავრნაკადი შეადგენდა 289 ათას მგზავრს15, ხოლო ზამთრის გრაფიკის ტიპურ 

სამუშაო დღეს 360 ათასს აღწევს.  

მეტროპოლიტენის გრაფიკის კორექტირება, სავარაუდოდ, საჭირო გახდება 2017 წლის 

ზაფხულიდან სადგურ ,,სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ამოქმედებასთან ერთად., რის შემდეგაც 

საბურთალოს ხაზზე მგზავრნაკადის ზრდა მოსალოდნელია საშუალოდ 150 ათას მგზავრამდე 

                                                           
12ინტერვალის საშუალო მნიშვნელობები გამოთვლილია თბილისის სატრანპორტო კომპანიის ვებ-

გვერდზე განთავსებული გრაფიკის ანალიზის საფუძველზე: ttp://transit.ttc.com.ge/?page=schedule 
13მეტროპოლიტენის  სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებულის СНиП II-40-80-ის თანახმად, 

მგზავრგამტარუნარიანობის შეფასებისას, მიიღება ნორმა 4.5 მგზავრი/კვ.მ. ფართობზე, რაც შეადგენს 

საშუალოდ 184 მგზავრს ვაგონში. 
14მწარმოებლის საიტზე მოცემული სათავო ვაგონის მაქსიმალური ტევადობა 10 მგზავრ/კვ.მ. ფართობზე 

არის 309, ხოლო შუალედური ვაგონის – 330 მგზავრი. გამოთვლისთვის მივიღეთ საშუალო 

არითმეტიკული მნიშვნელობა 320 მგზავრი. წყარო: http://www.metrowagonmash.ru/production/metro/81-

717-5/ 
15წყარო: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. 
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დღეში16, ასევე გაიზრდება მგზავრნაკადი პირველ ხაზზე, ხოლო მთლიანად მეტროპოლიტენში 

– საშუალოდ 320 ათას მგზავრობამდე დღეში. იმ მგზავრების წილი, რომლებიც იყენებენ 

საბურთალოს ხაზს, გაიზრდება ამჟამინდელი 41%-დან 46%-მდე. 

 

მგზავრობების განაწილება პირველ და საბურთალოს ხაზებს შორის 

სადგურ „სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ გახსნამდე 

ჩასხდომა 

პირველ 

ხაზზე  

78% 

მარტო პირველ 

ხაზზე 
59% 

მგზავრების 

წილი, 

რომლებიც 

იყენებენ 

პირველ ხაზს  

92% 

 

პირველიდან 

საბურთალოს ხაზზე 
19% მგზავრების 

წილი, 

რომლებიც 

იყენებენ 

საბურთალოს 

ხაზს  

41% ჩასხდომა 

საბურთალოს 

ხაზზე  

22% 

საბურთალოდან 

პირველ ხაზზე 
14% 

მარტო საბურთალოს 

ხაზზე 
8%  

სადგურ ,,სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ გახსნის შემდეგ 

ჩასხდომა 

პირველ 

ხაზზე  

74% 

მარტო პირველ 

ხაზზე 
54% მგზავრების 

წილი, 

რომლებიც 

იყენებენ 

პირველ ხაზს  

90% 

 

პირველიდან 

საბურთალოს ხაზზე 
20% 

მგზავრების 

წილი, 

რომლებიც 

იყენებენ 

საბურთალოს 

ხაზს  

46% ჩასხდომა 

საბურთალოს 

ხაზზე  

26% 

საბურთალოდან 

პირველ ხაზზე 
16% 

მარტო საბურთალოს 

ხაზზე 
10%  

 

„სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ გახსნის შემდეგ არსებული გრაფიკი საკმარისია 

მოემსახუროს გაზრდილ მგზავრნაკადს ისე, რომ ვაგონების დატვირთვა დარჩეს ვაგონში 155-

160 მგზავრის ფარგლებში და არ გადააჭარბოს ნომინალურ სიმჭიდროვეს – 4.5 მგზავრი კვ.მ. 

ამასთანავე, იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა ვაგონებში სიმჭიდროვის არსებული დონეზე 

შენარჩუნება, საჭირო გახდება მოძრაობის ინტერვალების საშუალოდ 15%-ით შემცირება ერთი 

შემადგენლობის დამატების გზით საბურთალოს ხაზზე, ხოლო პირველ ხაზზე – ინტერვალების 

საშუალოდ 7%-ით შემცირება ორი შემადგენლობის დამატების გზით. 

საჭიროების შემთხვევაში, მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდა შესაძლებელია 

ინტერვალის შემდგომი შემცირებით. თბილისის მეტროპოლიტენში ტექნიკურად შესაძლო 

მინიმალური ინტერვალი განსაზღვრულია მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემის ასს-სარ17-ის 

ტექნიკური შესაძლებლობებით შეადგენს 1.5 წუთს, რაც მგზავრგამტარუნარიანობის 

დაახლოებით 2.5-ჯერ ზრდის პოტენციალს წარმოადგენს. მგზავრგამტარუნარიანობის 

შემდგომი ზრდა შესაძლებელია შემადგენლობებში დამატებითი ვაგონების დამატებით.  

                                                           
16თბილისისმეტროს მე-2 ხაზის გაფართოებისა და უნივერსიტეტის სადგურის მშენებლობის პროექტი, 

დანართი 17. გარემოზე ზემოქმედების საწყისი შეფასება, თავი 5.1.2., გვ. 103, Euroestudios, 2014, იხ: 

http://mdf.org.ge/storage/assets/file/documents_2014/A17%20GEO.pdf 
17ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია – სიჩქარის ავტომატური რეგულირება (ასს-სარ) 

წარმოადგენს სისტემას, რომელიც აკონტროლებს მანძილს მოძრავ შემადგენლობებს შორის და აჩერებს 

შემადგენლობებს ამ მანძილის კრიტიკული შემცირების შემთხვევაში, შეჯახების არიდების მიზნით.  
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თბილისის მეტროპოლიტენის სადგურების პლატფორმების სიგრძე შეადგენს 102 მეტრს 

და გათვლილია 5 ვაგონიან შემადგენლობებზე, შეაბამისად, შემადგენლობის მაქსიმალური 

სიგრძის გამოყენებით ინტერვალის უცვლელობს შემთხვევაში, შესაძლებელია, პირველ ხაზზე 

მგზავრგამტარუნარიანობის 25%-ით, ხოლო საბურთალოს ხაზზე - 67%-ით ზრდა. 

მატარებლებში ვაგონების დამატებით და ინტერვალის შემცირების კომბინაციით თბილისის 

მეტროპოლიტენის ზღვრულმა მგზავრგამტარუნარიანობამ შესაძლებელია შეადგინოს 1.3 

მგზავრობა დღეში, რაც აღემატება ამჟამად საშუალოდ დღეში მეტროპოლიტენით, 

ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით განხორციელებული მგზავრობების ჯამურ რაოდენობას. 

სადგურ „სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ მშენებლობის გარდა, უახლოეს  მომავალში არ 

არის მოსალოდნელი მეტროპოლიტენში მგზავნაკადის მნიშვნელოვანი ზრდის გამომწვევი 

ფაქტორების გაჩენა. ეს ფაქტორები შესაძლებელია წარმოიშვას იმ შემთხვევაში, თუ 

მეტროპოლიტენის მიმზიდველობა გაიზრდება მიზანმიმართულად მგზავრების სხვა 

სატრანპორტო საშუალებებიდან მოზიდვის მიზნით, ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს 

მოსალოდნელი მგზავნაკადების წინასწარი შეფასება და მეტროპოლიტენის გრაფიკის 

შესაბამისი ცვლილება წინ უნდა უსწრებდეს მგზავრნაკადის ცვლილებას.  

მგზავრგამატარუნარიანობის ზრდისას, პირველ ყოვლისა,  გამოყენებული უნდა იყოს 

ინტერვალის შემცირების რეზერვი და მხოლოდ შემდეგ, მოძრავი შემადგენლობის ტევადობის 

ზრდა მატარებლებში ვაგონების დამატების გზით. ასეთი მიდგომა იძლევა 

მგზავრგამტარუნარიანობაზე დახარჯული რესურსების მეტ მოქნილობას და რეალური 

მგზავრნაკადის შესაბამისად, მეტროპოლიტენის გრაფიკის ადვილად კორექტირების 

საშუალებას,  

ცხრილში მოცემულია მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდის ღონისძიებები სხვადასხვა 

მგზავრნაკადის პირობებში (სადგურ „სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ამოქმედების შემდეგ): 

 

დღიური 
მგზავრნაკადი 

რეკომენდაცია 

400,000 პირველ ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 5%-ით შემცირება. 
საბურთალოს ხაზზე 7%-ით შემცირება. 

500,000 პირველ ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 24%-ით შემცირება. 
საბურთალოს ხაზზე 26%-ით შემცირება. 

600,000 პირველ ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 37%-ით 
შემცირება(ალტერნატივა: ინტერვალის21%-ით შემცირება და მეხუთე 
ვაგონის დამატება). 
საბურთალოს ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 38%-ით შემცირება 
(ალტერნატივა: ინტერვალის 17%-ით შემცირება და მეოთხე ვაგონის 
დამატება). 
საჭირო იქნება არსებული სავაგონო პარკის გაფართოება. 

თბილისის მეტროპოლიტენს აქვს ინტერვალის შემცირებით დღიური 

მგზავრგამტარუნარიანობის 520 ათასამდე გაზრდის რეზერვი არსებული სავაგონო 

პარკის პირობებში, ხოლო სავაგონო პარკის ზრდის შემთხვევაში შესაძლებელია 

მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდა დღეში 1.3 მლნ მგზავრობამდე. 
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უფრო მიზანშეწონილიამგზავრგამტარუნარანობის ზრდა ინტერვალის 
შემცირებით და არა მატარებლებში ვაგონების დამატების გზით, 
რამდენადაც ასე შენარჩუნდება გრაფიკის მეტი მოქნილობა და 
მგზავრნაკადის ცვლილებებისადმი სწრაფად ადაპტირების 
შესაძლებლობა. 

700,000 პირველ ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 46%-ით შემცირება 
(ალტერნატივა: ინტერვალის 32%-ით შემცირება და მეხუთე ვაგონის 
დამატება). 
საბურთალოს ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 47%-ით შემცირება 
(ალტერნატივა: ინტერვალის29%-ით შემცირება და მეოთხე ვაგონის 
დამატება). 
საჭირო იქნება არსებული სავაგონო პარკის გაფართოება. 
უფრო მიზანშეწონილია მგზავრგამტარუნარანობის ზრდა ინტერვალის 
შემცირებით და არა მატარებლებში ვაგონების დამატების გზით, 
რამდენადაც ასე შენარჩუნდება გრაფიკის მეტი მოქნილობა და 
მგზავრნაკადის ცვლილებებისადმი სწრაფად ადაპტირების 
შესაძლებლობა. 

800,000 პირველ ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 53%-ით შემცირება 
(ალტერნატივა: ინტერვალის 41%-ით შემცირება და მეხუთე ვაგონის 
დამატება). 
საბურთალოს ხაზზე ინტერვალების საშუალოდ 53%-ით შემცირება 
(ალტერნატივა: ინტერვალის 38%-ით შემცირება და მეოთხე ვაგონის 
დამატება). 
საჭირო იქნება არსებული სავაგონო პარკის გაფართოება. 
უფრო მიზანშეწონილია მგზავრგამტარუნარანობის ზრდა ინტერვალის 
შემცირებით და არა მატარებლებში ვაგონების დამატების გზით, 
რამდენადაც ასე შენარჩუნდება გრაფიკის მეტი მოქნილობა და 
მგზავრნაკადის ცვლილებებისადმი სწრაფად ადაპტირების 
შესაძლებლობა. 

 

მეტროპოლიტენში მგზავნაკადების მოზიდვის სტრატეგია 

მეტროპოლიტენის როლის ზრდა შიდასაქალაქო გადაყვანებში დადებითად აისახება 

გზების განტვირთვაზე, დოტაციური დანახარჯების შემცირებაზე, უსაფრთხოებასა და 

ეკოლოგიაზე. მეტროპოლიტენს აქვს ტენიკური რეზერვი დამატებითი მგზავრნაკადის 

მომსახურებისთვის. ამ თავში განვიხილავთ, თუ რა მეთოდებით შეუწყობს ხელს 

მეტროპოლიტენში დამატებითი მგზავრების მოზიდვას სხვა სატრანსპორტო საშუალებებიდან.  

პირველ ეტაპზე საჭირო იქნება მგზავრთა მობილობის სისტემის შესწავლა, რომლის 

საფუძველზე მოხდება ავტობუსების ქსელის ოპტიმიზაცია მისი მეტროპოლიტენთან უკეთ 

ინტეგრაციის მიზნით და ინტერმოდალური სატრანსპორტო კვანძების ორგანიზება, მათ შორის, 

Park & Ride სისტემების ჩათვლით.  

ასევე, დამატებით მგზავრებს მოიზიდავს მეტროპოლიტენში კომფორტის დონის 

ამაღლება, ადაპტირება შშმ პირებზე და მეტროპოლიტენის ქსელის სივრცითი განვითარება. 
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მგზავრნაკადების ანალიზი 

სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურად ორგანიზება მოითხოვს არსებული ჯამური და 

ვექტორული მგზავრნაკადების ანალიზს. საჭიროა შესწავლილ იქნას შემდეგი პარამეტრები: 

• მგზავრთა გადადგილების ძირითადი კორიდორები და მათზე მგზავრნაკადების 

მოცულობები მობილობის საშუალებების მიხედვით; 

• თითოეულ კორიდორზე მგზავრნაკადის განაწილების თავისებურებები: ვარიაცია 

დროითი მონაკვეთების მიხედვით, ჩასხდომებისა და სატრანსპორტო საშუალებებდან 

ჩამოსვლების სიხშირეები გაჩერებების მიხედვით, გადაადგილების საშუალო მანძილები. 

• გადაადგილებაზე დახარჯული დროითი და ფინანსური რესურები. 

აღნიშნული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, შესაძლებელი იქნება მოძრაობის 

გრაფიკისა და მარშრუტების ოპტიმიზაცია მგზავრნაკადში მეტროპოლიტენით მგზავრობების 

წილის ზრდის, მოსალოდნელი ხარჯების შეფასებისა და მადუბლირებელი მარშრუტების 

მინიმიზაციის მიზნით. 

ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან 

ამჟამად, თბილისში მუნიციპალური ავტობუსის 98 მარშრუტია, რომელზეც 600-მდე 

ავტობუსი მოძრაობს და დღეში საშუალოდ 332 ათასი მგზავრი გადაჰყავთ, რაც მეტროპოტენით 

გადაყვანილ მგზავრებთან შედარებით 15%-ით მეტია. მარშრუტების ნაწილი ადუბლირებს 

მეტროპოლიტენს, მაგალითად მონაკვეთი სადგური ვარკეთილიდან ავლაბრამდე დუბლირდება 

#39 ავტობუსი მარშრუტის მიერ. ამავე მარშრუტის მონაკვეთი ისნიდან ავლაბრამდე 

დუბლირდება #2, 37 და 43 მარშრუტების მიერ. ასეთი დუბლირებები იწვევს მოცემულ 

მონაკვეთებზე ავტობუსისა და მეტროპოლიტენის მგზავრგამტარუნარიანობის არასრულად 

გამოყენებას. დუბლირებების შემცირება მგზავრების ნაწილის მეტოპოლიტენში გადანაწილების 

მიზნით, შეამცირებს ავტობუსების რაოდენობას და შესაბამისად, გზების გადატვირთულობას. 

ასევე ავტობუსებიდან მეტროპოლიტენის სასარგებლოდ გადანაწილებულ თითოეულ 

მგზავრზე, შესაძლებელია, საბიუჯეტო სახსრებიდან საშუალოდ 8 თეთრის  ეკონომია. 

დუბლირებების შემცირებისას, გასათვალისწინებელია ის უპირატესობებიც, რომლებიც 

აქვთ ავტობუსებს მეტროპოლიტენთან მიმართებაში. ეს უპირატესობებია: 

• ავტობუსების მარშრუტები ფარავს უბნებს, სადაც არ მიდის მეტროპოლიტენის ხაზი; 

• ავტობუსით მგზავრობა მოკლე მანძილებზე (დაახლოებით 2-3 მეტროსადგურის 

მანძილზე) ნაკლებ დროს მოითხოვს, ვიდრე მეტროპოლიტენით მგზავრობა იმავე 

მანძილზესადგურებზე ჩასვლის და ამოსვლის დროის ხარჯზე; 

• ავტობუსის გაჩერებებს შორის მანძილი შეადგენს, როგორც წესი, 250-დან 400 მეტრამდე, 

ხოლო მეტროპოლიტენის გადასარბენების საშუალო სიგრძე 1.4 კმ-ია. 

მეტროპოლიტენისა და ავტობუსების უპირატესობების სრულად გამოყენების მიზნით 

ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემა უნდა იყენებდეს, ინარჩუნებდეს ავტობუსებს იმ 

მიმართულებებზე, სადაც მათი უპირატესობები მეტროპოლიტენთან შედარებით სრულად 

იქნება ათვისებული, ხოლო მიმართულებებზე, სადაც მეტროპოლიტენს აქვს უპირატესობა 

(მგზავრების დიდი რაოდენობის სწრაფი გადაყვანა დიდ მანძილებზე),  ხელს უნდა უწყობდეს 

მგზავრების გადანაწილებას ავტობუსებიდან მეტროპოლიტენში.  
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ავტობუსების და მეტროპოლიტენის ინტეგრაციის სტრატეგია უნდა დაეფუძნოს 

მგზავრთა ვექტორული ნაკადების შესწავლას და მგზავრთა ნაკადის თითოეულ ვექტორზე 

მეტროპოლიტენისა და მიწისზედა ტრანსპორტის სხვადასხვა მოდალობების არსებული და 

ზღვრული მგზავრგამტარუნარიანობის ანალიზს თითოეულ მგზავრზე საბიუჯეტო დანახარჯის 

გათვალისწინებით. არსებული ანალიზის საფუძველზე, ჩამოყალიბებული სამარშრუტო გეგმაში 

ავტობუსების ქსელის მთავარი ფუნქციები იქნება: 

1. მეტროსადგურებთან იმ უბნების დაკავშირება, რომლებშიც არ მიდის მეტროპოლიტენის 

ხაზი, ან დასახლებები, რომლებიც მეტროპოლიტენის სადგურიდან ფეხით სავალ 

მანძილზე (300 მ) მეტად არის დაშორებული: ვაკე, ბაგები, დიღომი, დიდი დიღომი, 

გლდანი, თემქის, ვარკეთილის, მუხიანის მიკრორაიონები, ავჭალა, ზაჰესი, ვაზისუბანი, 

ორთაჭალა, ფონიჭალა, მოსკოვის გამზირი, მეტრომშენი-ელია, თბილისთან 

მიერთებული სოფლები და ა.შ. შესაბამისად, ავტობუსების მარშრუტები დამოკლდება ამ 

უბნებიდან მეტროსაგურებამდე. მაგალითად #39 დამოკლდება ვარკეთილის მეტრომდე. 

2. ავტობუსების მარშრუტების დამოკლებისას შესაძლებელი იქნება როგორც ავტობუსების 

რაოდენობის, ასევე მოცემულ მარშრუტზე ინტერვალების შემცირება. მარშრუტების 

ნაწილზე გამოთავისუფლებული ავტობუსები გადანაწილდება უფრო დატვირთულ 

მარშრუტებზე; 

3. შესაძლებელია იმ მარშრუტების შენარჩუნება, რომლებიც ერთიდან სამამდე 

მეტროსადგურის გავლით აკავშირებს მეტროპოლიტენით დაუფარავ უბნებს, 

მაგალითად, #102 მარშრუტი ვარკეთილის მიკრორაიონებიდან ფონიჭალა-კრწანისამდე; 

4. მეტროპოლიტენის იმ სადგურებთან, რომლებიდანაც გავა ავტობუსების დიდი 

რაოდენობის მარშრუტების აღნიშნული გადასაჯდომი ჰაბების მოწყობა. ეს სადგურები 

შეიძლება იყოს ვარკეთილი (ვარკეთლის მიკროარიონები და მესამე მასივის 

მიმართულება), სამგორი (ვაზისუბნის მიმართულება), ისანი (მოსკოვის გამზირი, 

ფონიჭალა-კრწანისის მიმართულება), დიდუბე (დიღომი და დიდი დიღომი), ახმეტელი 

(გლდანისა და თემქის მიკრორაიონები, მუხიანი, პერსპექტივაში დიდი დიღომი მეორე 

ამოსასვლელიდან), სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვაჟა-ფშაველა ან დელისი (ნუცუბიძის 

კვარტლები) ავტობუსების გაჩერების ტევადობა გაიზრდება, რათა მოემხახუროს 

ერთდროულად რამდენიმე მარშრუტს მაქსიმალური კომფორტით მგზავრებისთვის და 

არ შექმნას საცობი; 

5. მეტროპოლიტენის სადგურების გაყოლებაზე ავტობუსების ისეთი მარშრუტების 

დანიშვნა, რომელიც უზრუნველყოფს მეტროპოლიტენის 3-4 სადგურს შორის არსებული 

გაჩერებების ხელმისაწვდომობას და მოემსახურება მგზავრებს, რომლებიც 

გადაადგილდებიან მცირე მანძილზე. 

6. იმ მიმართულებებზე, სადაც მოცემულ ეტაპზე ვერ ხერხდება მეტროპოლიტენის 

მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდა, შორ მანძილზე მიმავალი მგზავრნაკადის სრულად 

დასაფარად, ავტობუსების მარშრუტების შენარჩუნება გრაფიკის შესაბამისი 

კორექტირებით. 

7. მიმართულებებზე, რომელზეც მგზავრების ძირითადი ნაწილი გადაადგილდება 

კონცენტრირებულად მეტროპოლიტენის ქსელიდან მოშორებულ ერთ პუნქტს და 

ქალაქის ცენტრს შორის (მაგალითად #37 მარშრუტი), ავტობუსის მარშრუტის ექსპრეს 

მარშრუტად გადაკეთება, რომელიც გააჩერებს მხოლოდ რამდენიმე გაჩერებაზე. 
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ავტობუსების ქსელის ოპტიმიზაციის შედეგად, ავტობუსებიდან მეტროპოლიტენზე 

გადანაწილდება მგზავრნაკადის ნაწილი, რომელიც გრძელ მანძილებზე მგზავრობს. 

მეტროპოლიტენი შეასრულებს ქალაქის მთავარი სატრანსპორტო არტერიის ფუნქციას, ხოლო 

ავტობუსების მარშრუტების ფუნქცია იქნება მგზავრების მეტროსადგურებამდე მიყვანა და 

მოკლე მანძილებზე გადაყვანა, რომლებზეც მეტროპოლიტენის გამოყენება დახარჯული დროის 

მხრივ არ არის მიზანშეწონილი. შედეგად, შემცირდება საგზაო მოძრაობის ინტენსიურობა 

მეტროპოლიტენით დაფარულ უბნებში ავტობუსების რაოდენობის შემცირების შედაგად და 

შემცირდება ბიუჯეტიდან დოტაციური დანახარჯები ტრანსპორტზე, რამდენადაც 

მეტროპოლიტენით ერთი მგზავრის გადაყვანის თვითღირებულება საშუალოდ 8 თეთრით 

ნაკლებია ავტობუსით გადაყვანილი ერთი მგზავრის გადაყვანის თვითღირებულებაზე. 

Park & Ride სისტემების მოწყობა მეტროსადგურებთან 

პერსპექტივაში მეტროპოლიტენში შესაძლებელია კერძო ავტომობილით 

გადაადგილებული მგზავრების ნაწილის მოზიდვა Park & Ride სისტემის განვითარების გზით. ამ 

მიზნით, პერიფერიულ მეტროსადგურებთან მოეწყობა მიწისზედა, მრავალსართულიანი ან 

მიწისქვეშა ტევადი პარკინგები, სადაც გარეუბნებიდან ან სატელიტური ქალაქებიდან (რუსთავი, 

მცხეთა, ნაწილობრივ გორი, მარნეული და გარდაბანი) თბილისში ავტომობილით მოძრავი 

მგზავრები დატოვებენ ავტომობილს პარკინგზე და გადაადგილდებიან საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით შედეგად, შემცირდება შიდასაქალაქო საავტომობილო მოძრაობის 

ინტენსიურობა, გაუმჯობესდება ეკოლოგიური მდგომარეობადა შემცირდება ავტოსაგზაო 

შემთხვევების ავარიების ალბათობა. 

მეტროპოლიტენის ქსელის სივრცითი განვითარება 

დღეს თბილისის მეტროპოლიტენში 22 სადგურია, რომლებიც მდებარეობს სამგორის, 

ისნის, მთაწმინდის, ჩუღურეთის, ნაძალადევის, დიდუბის, გლდანის და საბურთალოს 

რაიონებში. 2017 წლისივნისშიიგეგმება 23-ე მეტროსადგურის ამოქმედება ვაჟა-ფშაველას 

პროსპექტის ბოლოში, რის შემდეგაც მეტროპოლიტენის სადგურების ამოსასვლელებიდან 

ქვეითად მიწვდომადობის არეალში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 

დაახლოებით 355 ათას ადამიანს (თბილისის მოსახლეობის 32% ს18). 

მიხედავად იმისა, რომ მეტროპოლიტენის ქსელი სივრცით კარგად არის განვითარებული 

და აერთიანებს ქალაქის სხვადასხვა ბოლოებს, მისი დაგეგმილი განვითარება სამი ხაზით და 43 

სადგურით საბჭოთა პერიოდში ვერ მოესწრო. შედეგად, დღეს ცალკეული მჭიდროდ 

დასახლებული და საქმიანი რაიონები და უბნები მოწყვეტილია მეტროპოლიტენის ქსელისგან, 

მაგალითად,ვაკე, კრწანისი, დიღმის მასივი და დიდი დიღომი, მუხიანი, ვაზისუბანი, მოსკოვის 

გამზირის მიმდებარე ტერიტორია და სხვა.  

ამჟამინელი მდგომარეობით, სადგურ „სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ დასრულების 

გარდა, მეტროპოლიტენის სივრცითი განვითარება ახლო მომავალში არ იგეგმება. ამის მიზეზი 

მეტროპოლიტენის მშენებლობის მაღალი ღირებულებაა: ერთი კილომეტრი სიგრძის ღრმა 

ჩაწოლის 5.6 მეტრიანი დიამეტრის ორმაგი გვირაბის მშენებლობის საშუალო ღირებულება 80 

მლნ, ხოლო სადგურების ჩათვლით – 110  მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. მოცემული ღირებულება 

მიიღწევა მეტროპოლიტენის რეგულარული მშენებლობისას პერსონალისა და ტექნიკის 

                                                           
182014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების 500 მეტრის რადიუსის სივრცითი 

პროეცირების საფუძველზე. 
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მუდმივი დასაქმების პირობებში, ხოლო არარეგულარული და შედარებით მცირე მასშტაბიანი 

მშენებელობის პირობებში, შესაძლოა, ღირებულება 20–30%-ჯერ გაძვირდეს. იმის 

გათვალისწინებით, რომ საშუალო მანძილი თბილისის მეტროპოლიტენში სადგურებს შორის 

შეადგენს 1.4 კმ-ს, ყოველი ახალი ღრმა ჩაწოლის სადგურის მშენებლობის ღირებულება 

გადასარბენების ჩათვლით, საორიენტაციოდ 350 მლნ. აშშ დოლარამდე აღწევს. 

იმ პირობებში, როდესაც მსგავსი თანხების მობილიზება საქართველოს ბიუჯეტისთვის 

სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს, თბილისის სატრანსპორტო სისტემის განვითარებისთვის 

ახლო მომავალში უფრო პერსპექტიულად გვესახება ტრამვაის ხაზის მშენებლობა იმ უბნებში, 

რომლებიც არ არის მეტროპოლიტენის ქსელით დაფარული. ტრამვაის, რომლის 1 კმ. 

ორლიანდაგიანი ხაზის მშენებლობის ღირებულება 8-15 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს 

(მეტროპოლიტენის მშენებლობის ღირებულების დაახლოებით 10%), ხოლო 

მგზავრგამტარუნარიანობა მეტროპოლიტენის მგზავრგამტარუნარიანობის 15-20%-ს შეიძლება 

აღწევდეს. არსებობს კომანია Systra-ს მიერ შედგენილი ტრამვაის ხაზის პროექტი 

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსიდან ორთაჭალამდე, რომელიც მაღალი 

მგზავრგამტარუნარიანობის მქონე სატრანსპორტო სისტემით დააკავშირებდა ვაკისა და 

კრწანისის რაიონებს. ასევე, შესაძლებელია, ტრამვაის ხაზის მეშვეობით დიღმის მასივისა და 

დიდი დიღმის დაკავშირება მეტროპოლიტენის ქსელთან.  

რაც შეეხება მეტროპოლიტენის ქსელს, განვითარების რესურსი, უპირველეს ყოვლისა, 

შესაძლოა, რეალიზებული იყოს საბჭოთა პერიოდში დაწყებული მშენებლობების დასრულებაში 

და არსებული სადგურებისთვის მეორე ამოსასვლელების დამატებაში. არსებულ სიტუაციაში, 

თბილისის მეტროპოლიტენის ქსელის განვითარების საფეხურებად  გვესახება შემდეგი 

ობიექტების გახსნა: სადგურ „ახმეტელის თეატრის“, „მარჯანიშვილის“, „თავისუფლების 

მოედნის“ და „ავლაბრის“ მეორე ამოსასვლელები და სადგური ,,ვაზისუბანი“. მოცემული 

ობიექტები ნაწილობრივ დაპროექტებულია, ხოლო მათი ნაწილი შესრულებულია 

კონსტრუქციებში. მათი ამოქმედება შექმნის მიწისზედა და მიწისქვეშა ტრანსპორტის 

მოსახერხებელ ინტერმოდალურ წერტილებს და მოიზიდავს დამატებით მგზავრებს 

მეტროპოლიტენში. 

„ახმეტელის თეატრის“ მეორე ამოსასვლელი 

აღნიშნული ამოსასვლელი მდებარეობს შეშელიძის ქუჩაზე, გლდანი-მუხიანის 

დამაკავშირებელი ახალი გზის დასაწყისიდან 150 მეტრში. მისი მშენებლობა დაიწყო 1980-იანი 

წლების მიწურულს და შეწყდა 1993 წელს ფინანსების უკმარისობის გამო. ამჟამად, მეორე 

ამოსასვლელი მთლიანად კონსტრუირებულია საპროექტო სიღრმემდე და კონსერვირებულია. 

მისი დასრულებისთვის საჭიროა სადგურ „ახმეტელის თეატრის“ ცენტრალურ დარბაზთან 

შეერთება, დამჭიმი კამერის დასრულება, ესკალატორების მონტაჟი და სამანქანო დარბაზის 

მოწყობა, ზედა ვესტიბიულის მოწყობა სამომსახურეო სათავსოებით და სავენტილაციო 

სისტემით, ტექნიკური აღჭურვა (ტურნიკეტები, სალაროები და საესკალატორო დაღმართის 

მოპირკეთება. საპროექტო ხარჯების მინიმიზირება შესაძლებელია თავდაპირველი საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესაძლებლობის ფარგლებში, მაქსიმალურად გამოყენების გზით. 
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მეორე ამოსასვლელის ამოქმედება მნიშვნელოვნად განტვირთავდა სადგურ „ახმეტელის 

თეატრის“ მიმდებარე სატრანსპორტო კვანძს. აღნიშნული სადგური ერთ-ერთი ყველაზე 

დატვირთული სადგურია თბილისის მეტროპოლიტენში მასზე გამავალი მგზავრნაკადის მხრივ. 

იგი ემსახურება გლდანის, გლდანულას დასახლების, მუხიანის და ნაწილობრივ თემქის 

მიკრორაიონების მოსახლეობას. სადგურის ამოსასვლელთან განლაგებულია, როგორც 

აღნიშნული მიმართულებების მომსახურე ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების გაჩერებები, 

ასევე სავაჭრო ცენტრები და სხვა კომერციული ობიექტები, რაც იწვევს ავტოტრანსპორტისა და 

ფეხით მოსიარულეთა მაღალ კონცენტრაციას, აძნელებს მოძრაობას და ზრდის ავტოსაგზაო 

შემთხვევების რისკს. სადგურ „ახმეტელის თეატრის“ მეორე ამოსასვლელის გახსნა შექმნიდა 

მუხიანისა და გლდანის მგზავრნაკადების ორ ამოსასვლელს შორის უფრო თანაბრად 

გადანაწილების შესაძლებლობას. მეორე ამოსასვლელთან შესაძლებელი იქნებოდა დიდი 

დიღმისა და თემქის ქედა მიკრორაიონებისკენ მიმავალი ავტობუსებისა და სამარშრუტო 

ტაქსების გაჩერების მოწყობაც. გარდა ამისა, მეორე ამოსასვლელისა და მუხიანის ახალი გზის 

მიმდებარე ტერიტორია უფრო მიმზიდველი გახდებოდა ინვესტორებისთვის და ხელს 

შეუწყობდა ახალი ბიზნესებისა და შესაბამისად, სამუშაო ადგილების გაჩენას. მუხიანისკენ 

მიმავალ ახალ გზაზე უკვე განთავსებულია სუპერმარკეტი „კარფური“, რომლისკენ მიმავალი 

ნაკადისთვის „ახმეტელის თეატრის“ მეორე ამოსასვლელი განსაკუთრებით მიმზიდველი 

იქნებოდა. 

აღნიშნული ამოსასვლელის დამთავრებას, ჩვენი წინასწარი შეფასებით დასჭირდება არა 

უმეტეს 15-20 მილიონი ლარისა, რაც შეიძლება ეტაპობრივად გაიწეროს თბილისის ბიუჯეტში 

მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ბიზნესის პოტენციური ინტერესიდან 

გამომდინარე, შესაძლებელია, თანაინვესტირების შესაძლებლობის გამოყენება, როდესაც 

ინვესტორმა შეიძლება ააშენოს კომერციული ობიექტი აღნიშნული ამოსასვლელის თავზე, 

სადაც მეტროპოლიტენიდან მგზავრებს შესაძლებლობა ექნებათ მოხვდნენ უშუალოდ სავაჭრო 

ობიექტში, სანაცვლოდ კი მიიღოს ფინანსური თანამონაწილოება ობიექტის დასრულებაში. 
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ამისთვის საჭირო იქნება მეორე ამოსასვლელის მიმდებარე პრივატიზებული მიწის ნაკვეთების 

გამოსყიდვა ან მათ მფლობელებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკება მიწის 

ნაკვეთების სავაჭრო ცენტრის წილის სანაცვლოდ. ინვესტორისთვის გადაცემის თაობაზე. 
 

ამჟამინდელი მდგომარეობა 

 

პოტენციური გადაწყვეტა 
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„მარჯანიშვილის“ მეორე ამოსასვლელი 

სადგურ „მარჯანიშვილის“ მეორე ამოსასვლელი მდებარეობს მარჯანიშვილისა და 

უზნაძის ქუჩების კუთხეში, მაღალსართულიანი კორპუსის ეზოში. საესკალატორო გვირაბი 

ჩასულია საპროექტო სიღრმეზე, შემდეგ უხვევს მარჯვნივ. გვირაბი უნდა გამოსულიყო 

სადგური მარჯანიშვილის II ლიანდაგის კედლიდან და კიბის მეშვეობით დაკავშირებოდა 

სადგურის ქვედა ვესტიბიულს.  

 

ამჟამად, გვირაბი, თითქმის, მიყვანილია სადგურის კედელთან, მაგრამ შეერთება 

გაჭრილი არაა. გვირაბში დამონტაჟებულია ჰერმეტული კარი, ასევე დასრულებულია 

ტექნიკური დანიშნულების მქონე დარბაზი. დასამთავრებელია ზედა ვესტიბიული და მასში 

ქუჩიდან ჩასასვლელები, დასამონტაჟებელია ესკალატორი, შეცვლას ან კაპიტალურ რემონტს 

საჭიროებს ჰერმეტული კარის მამოძრავებელი კოროზირებული მექანიზმი. სამუშაოები 

შეჩერებულია, გვირაბიდან მიმდინარეობს წყლის ამოტუმბვა. იგეგმება მისი გადახურვა და 

საჭიროების შემთხვევაში მშენებლობის გაგრძელება. 

აღნიშნული ამოსასვლელის გახსნის მნიშვნელობას განაპირობებს ის, რომ სადგურ 

,,მარჯანიშვილის“ პირველ ამოსასვლელშიდამონტაჟებულია თბილისის მეტროპოლიტენში 

ყველაზე ძველი, 1958 წელს გამოშვებული ЭМ-4 მოდელის ესკალატორები, რომელთა 

მომსახურება ყოველწლიურად სულ უფრო რთულდება. აღნიშნული ესკალატორების 

კაპიტალურ რემონტზე გადაყვანის ან გამოცვლის აუცილებლობის შემთხვევაში სადგური 

„მარჯანიშვილი“ დაიკეტება, რაც გამოიწვევს სატრანსპორტო კოლაფსს აღმაშენებლის გამზირსა 

და მიმდებარე ქუჩებზე. 

„მარჯანიშვილის“ მეორე ამოსასვლელის მოწყობა შესაძლებელია მიმდებარე კორპუსის 

სარდაფში განთავსებული კომერციული ფართის (ღამის კლუბის) გამოსყიდვის ხარჯზე. ამ 

შემთხევაში, მოცემულ კლუბში ფართო ჩასასვლელი კიბე სრულიად შეესაბამება 

მეტროპოლიტენის ნაკადს, მის ტერიტორიას მგზავრები გაივლიან კორიდორის მეშვეობით და 
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მოხვდებიან კორპუსის ეზოს ქვეშ მდებარე ზედა ვესტიბიულში, რომელიც გადაიხურება, ხოლო 

ეზოში მოეწყობა ზედა ვესტბიულის სავენტილაციო შახტა და ესკალატორის სადემონტაჟო 

შახტები.  
 

პოტენციური ამოსასვლელი მარჯანიშვილის ქუჩაზე 

 

 

ვესტიბიულის ამჟამინდელი მდგომარეობა 
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პოტენციური გადაწყვეტა 

 

 

„თავისუფლების მოედნის“ მეორე ამოსასვლელი 

ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებული ავტობუსების გაჩერება  ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

სატრანსპორტო კვანძს წარმოადგენს დედაქალაქში. აღნიშნული გაჩერება ტერმინალია, სადაც 

იყოფა რეისები ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით და ხდება სხვა მარშრუტებზე გადაჯდომა. 

ჯამში აღნიშნულ ამოსასვლელთან  35-მდე მუნიციპალური ავტობუსი და სამარშრუტო ტაქსი 

ჩერდება. ამავდროულად, არსებული წერტილი გარკვეულწილად მოწყვეტილია 

მეტროპოლიტენს. უახლოესი სადგური „თავისუფლების მოედნის“ ამჟამინდელი 

ამოსასვლელიდან  იგი დაშორებულია 550 მეტრი მანძილით და დამატებით, რელიეფის 

ხასიათიდან გამომდინარე, მოუხერხებელია მეტროდან ავტობუსზე ან პირიქით 

გადაჯდომისთვის.  

საბჭოთა პერიოდში იგეგმებოდა სადგურ „თავისუფლების მოედნის“ მეორე 

ამოსასვლელის მშენებლობა ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებულ მიწისქვეშა ამოსასვლელში. 

მეტროპოლიტენის ამოსასვლელის განთავსება მოცემულ წერტილში იქნებოდა დამატებითი 

სადგურის გახსნის ეფექტის მქონე. ერთის მხრივ, იგი მოიზიდავდა მეტროპოლიტენში იმ 

მგზავრების ნაწილს, რომლებიც მოცემულ გაჩერებაზე იცვლიან ტრანსპორტს და ერთი 

ავტობუსიდან ან სამარშრუტო ტაქსიდან გადაჯდებიან მეორეში. მათ მეტროპოლიტენის 

ამოსასვლელის  სიახლოვეს არსებობა საშუალებას მისცემდა ერთ-ერთ ტრანსპორტად 

მეტროპოლიტენი გამოეყენებინათ. ამასთან, არსებული ამოსასვლელი დაშორებულია 

იუსტიციის სახლიდან 300 მეტრით და მეტროპოლიტენს მიმზიდველს გახდიდა მასში მიმავალი 

ადამიანებისთვისაც. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მდებარეობს სავაჭრო ცენტრები და 

კულტურული ღირშესანიშნაობებიც და მათ სიახლოვეს მეტროპოლიტენის ამოსასვლელის 

გახსნა მოიზიდავს დამატებით მომხმარებლებს და გაზრდის სამუშაო ადგილებს. 
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„თავისუფლების მოედნის“ მეორე ამოსასვლელი ბარათაშვილის მოედანზე 

 

 

აღნიშნული ამოსასვლელის გაყვანას აადვილებს ის ფაქტი, რომ სადგურ 

,,თავისუფლების მოედანზე“ უკვე არსებობს მეორე ამოსასვლელისკენ მიმავალი კიბეები, 

რომლებიც გადადის სადგურის ცენტრალური დარბაზის ბოლოდან ხელმარცხნივ, I ლიანდაგის 

თავზე და მიმართულია ბარათაშვილის ქუჩისკენ. თავად ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე 

მიწისქვეშა გადასასვლელი გათვალისწინებულია მეტროპოლიტენის მაღალ მგზავრნაკადზე, 

შესაბამისად, აღჭურვილია ოთხი ამოსასვლელით: ორი ბარათაშვილის ქუჩაზე (მათგან ერთი 

თავის მხრივ, იყოფა ბარათაშვილისა და პუშკინის ქუჩების მიმართულებით), თაბუკაშვილის 

ქუჩასა და ორბელიანის მოედანზე მდებარე პარკში. 

მშენებლობის პროცესში არ იქნება სადგური „თავისუფლების მოედნის“ დაკეტვის 

საჭიროება არ იქნება აუცილებელი მოძრაობის შეწყვეტა. სამშენებლო  მოედანი შესაძლოა 

მოეწყოს ორბელიანის მოედანზე მდებარე პარკში, სადაც დამონტაჟდება პანდუსი ტექნიკის 

შესაყვანად მიწისქვეშა გადასასვლელში, ხოლო გადასასვლელის დაკეტვის პერიოდში, მოეწყობა 

დროებითი მიწისზედა გადასასვლელი ბარათაშვილის ქუჩაზე.  

სადგურ ,,თავისუფლების მოედნიდან“ გამომავალი მეორე ამოსასვლელის კორიდორისა 

და ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელის დონეებს შორის მანძილი 220 

მეტრს, სიმაღლის სხვაობა კი დაახლოებით 25-30 მეტრს შეადგენს. შესაბამისად, მეორე 

ამოსასვლელი უნდა შედგებოდეს ჰორიზინტალური და დახრილი გვირაბისგან. შესაძლოა, 

ჰორიზონტალურ გვირაბში ტრავოლატორის მოწყობა, ხოლო დახრილ გვირაბში მოეწყობა 

ესკალატორი, რომელიც სასურველია განთავსდეს მიწისქვეშა გადასასვლელის სიახლოვეს მისი 

მომსახურების გასაადვილებლად, ხოლო სადემონტაჟო შახტა შესაძლოა, მოეწყოს ორბელიანის 

მოედანზე. მიწისქვეშა გადასასვლელის კორიდორის მიმდებარედ, იმავე დონეზე ზედაპირიდან 

დახურული წესით გაითხრება სივრცე ზედა ვესტიბიულისთვის, რის შემდეგაც განთავსდება 

დახრილი გვირაბი. 

არსებულ სიტუაციაში, საჭიროდ გვესახება აღნიშნული პროექტის ტექნიკურ-

ეკონომიკური პარამეტრების შესწავლა, ტექნიკური დავალების შედგენა, გეოლოგიური 

დაზვერვის ჩატარება და პროექტის ღირებულების შეფასება. 
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,,თავისუფლების მოედნის“ მეორე ამოსასვლელისთვის გათვალისწინებული შესასვლელი 

 

 

,,ავლაბრის“ მეორე ამოსასვლელი 

საბჭოთა პერიოდში იგეგმებოდა სადგურ ,,ავლაბრის“ მეორე ამოსასვლელის აშენება 

გორგასლის ქუჩაზე ბალნეოლოგურ კურორტთან. მეორე ამოსასვლელი სადგურს შესაძლოა 

შეუერთდეს II ლიანდაგზე გადამავალი კიბის სახით, რომლის შემდეგ 280 მეტრის სიგრძის 

მქონე ჰორიზონტალური გვირაბით გაივლის მტკვრის ქვეშ და საესკალატორო გვირაბით ამოვა 

ზედაპირზე. 

„ავლაბრის“ მეორე ამოსასვლელი 
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,,ავლაბრის“ მეორე ამოსასვლელი დააკავშირებდა კრწანისის რაიონს მეტროპოლიტენის 

ქსელთან და იგი მოსახერხებელი იქნებოდა ტურისტებისთვისაც, რამდენადაც აღნიშნული 

რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უმთავრესი ტურისტული და გასართობის ცენტრია. სამშენებლო 

მოედნად შესაძლებელია ბალნეოლოგიური კურორტის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყენება.  

,,ვაზისუბანი“ – „300 არაგველი“ 

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის მესამე ხაზის 

პირველი რიგის მშენებლობა საექსპლუატაციო სიგრძით 5730 მ, რომელიც მოიცავდა 5 სადგურს: 

რუსთაველი-2, საარბიუკენის მოედანი, ქვემო ელია, ზემო ელია (ალტერნატიული 

სახელწოდება: მეტრომშენის მოედანი) და ვაზისუბანი. 1993 წელს თანხების უკმარისობის გამო 

მშენებლობა შეწყდა და უკვე აშენებული ობიექტები დაკონსერვდა. დღეს არსებული 

მდგომარეობით, ობიექტების ნაწილი უკვე ლიკვიდირებულია (მაგალითად, საარბრუკენის 

მოედანზე არსებული დახრილი გვირაბი), ნაწილი კი დღემდე შენარჩუნდა სხვადასხვა 

მდგომარეობაში. 

მესამე ხაზის იმ ობექტებიდან. რომელთა მშენებლობაც დაწყებულ იქნა, დღეს ყველაზე 

აქტუალური სადგურ „ვაზისუბნის“ დასრულებაა, რომლის შედეგად ვაზისუბნის 

მიკრორაიონები მეტროპოლიტენის ქსელით დაუკავშირდებიან თბილისის სხვა რაიონებს. 

პროექტის მეორეს მხრივ კი, ის ყველაზე ახლოს არის დასრულებასთან. პროექტის 

ატქტუალურობას განაპირობებს ის გარემოებაც, რომ მესამე ხაზზე დაწყებული ობიექტებიდან 

ყველაზე მასშტაბური სამუშაოები გაწეული იქნა სადგურ „ვაზისუბნის“ მონაკვეთზე.  

აღნიშნულ მონაკვეთზე 1993 წლამდე შესრულდა 280 მეტრი სიგრძის პირველი და 50 მეტრი 

სიგრძის მეორე ლიანდაგის გადასარბენი გვირაბები სადგურ ,,ვაზისუბანსა“ და ,,ზემო ელიას“ 

შორის მდებარე #67 შახტიდან, ხოლო ვაზისუბანში მდებარე #68 შახტიდან დაიწყო 

ზედაპირიდან 63 მეტრის სიღრმეზე განთავსებული ერთთაღოვანი სადგურის მშენებლობა. 

მშენებლობის შეწყვეტამდე სადგურ ,,ვაზისუბნის“ სამშენებლო მოედანზე თითქმის დასრულდა 

საესკალატორო დახრილი გვირაბის, სავენტილაციო წოლხვრელის და წყალშემკრები კამერის 

აგება და დაიწყო სადგურის საყრდენი კედლების ჩამოსასხმელი წოლხვრელების გაყვანა. 

საესკალატორო გვირაბი ამჟამად დატბორილია, ხოლო სასადგურო გამომუშავებები იმყოფება 

მშრალ კონსერვაციაზე. 

ვაზისუბნის სადგურის დასრულება შესაძლებელია მესამე ხაზის პირველი რიგის პროექტის 

შემდეგი კომპონენტების აგებით: 

• 1413 მეტრი სიგრძის ერთლიანდაგიანი სამომსახურეო-შემაერთებელი ხაზი სადგურ ,,300 

არაგველის“ ჩიხებიდან ,,ზემო ელიამდე“; 

• 1187 მეტრი სიგრძის ერთი გადასარბენი გვირაბი სადგურ ,,ზემო ელიადან“ 

,,ვაზისუბნამდე“; 

•  სადგური ,,ვაზისუბნის“ სასადგურე კომპლექსი მოსაბრუნებელი ჩიხის გარეშე.  

პროქტის ამ ფორმით განხორციელება შესაძლებლობას მოგვცემს დროებით ქანქარისებური 

მოძრაობის მეშვეობით დავაკავშიროთ სადგურები „ვაზისუბანი“ და „300 არაგველი“.  აღნიშნულ 

მონაკვეთზე შესაძლებელი იქნება საათში 12 ათასამდე მგზავრის გადაყვანა 7,5 წთ მინიმალური 

ინტერვალით. 

ამასთანავე, შენარჩუნდება მესამე ხაზის მშენებლობის გაგრძელება და მასზე სრულფასოვანი 

ერთმიმართულებიანი მოძრაობის გახსნის პერსპექტივა, რამდენადაც ყველა შესრულებული 
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კომპონენტი გამოყენებული იქნება მომავალი მესამე ხაზის ფუქნციონირებისას და არ მივიღებთ 

შემდგომში უფუნქციო ან მშენებლობის გაგრძელების ხელშემშლელ ობიექტებს. 

სადგურ „ვაზისუბნის“ და „300 არაგველის“ დაკავშირების კონცეფცია 

 

 

კომფორტის დონის ამაღლება 

კომფორტის დონის ამაღლება უფრო სასიამოვნოს გახდის მეტროპოლიტენით მგზავრობას 

და ხელს შეუწყოს მეტროპოლიტენში მგზავრების მოზიდვას მიწისზედა ტრანსპორტიდან. 

კომფორტის ზრდა მეტროპოლიტენში შესაძლებელია შემდეგი ღონისძიებების გამოყენებით: 

• მოძრავი შემადგენლობის განახლება უფრო კომფორტული ვაგონებით; 

• ინტერვალების შემცირება ვაგონებში მგზავრთა სიმჭიდროვის შესამცირებლად; 

• ვაგონებში მგზავრების ჩასხდომა-ჩამოსვლის გამარტივება სპეციალური დახაზვის 

მეშვეობით; 

• მეტროპოლიტენში მგზავრების ორიენტაციის გამარტივება საინფორმაციო პოსტერების 

და სტენდების გაუმჯობესებით; 

• მგზავრებისთვის მიმზიდველი დამატებითი სერვისების შეთავაზება, მაგალითად, 

მობილურების დამტენები სადგურებში; 

• ადაპტაცია შშმ პირებზე. 

ინტერვალების შემცირება დაკავშირებულია მგზავრგამტარუნარიანობის ზრდასთან და 

განხილულია მოცემული დოკუმენტის თავში „მგზავრგამტარუნარიანობის რეზერვი“, ხოლო 

მოძრავი შემადგენლობის განახლება შედარებით შორი და ძვირადღირებული პერსპექტივაა და 

ამ ეტაპზე უფრო მიზანშეწონილად არსებული სავაგონო პარკის მოდერნიზაციის დასრულება 

გვესახება. ამ თავში განვიხილავთ მეტროპოლიტენის მიმზიდველობის ზრდისკენ მიმართულ 

იმ პროექტებს, რომელთა განხორციელება არ არის დაკავშირებული მაღალ ხარჯებთან და 

შესაძლებელია განხორციელდეს ახლო მომავალში: ჩასხდომა-გადმოსხდომის გამამარტივებელი 

დახაზვა, საინფორმაციო სტენდები, მობილურის დამტენები და ადაპტაცია შშმ პირებზე. 
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მგზავრების ჩასხდომა-ჩამოსვლის გამარტივება  

ერთ-ერთ პრობლემას თბილისის მეტროპოლიტენში წარმოადგენს დისკომფორტი 

მატარებლის ვაგონში შესვლისა და გამოსვლის დროს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

მგზავრების მატარებელში ჩასხდომა-გამოსვლა ხდება პარალელურ რეჟიმში და მატარებლის 

ვაგონიდან გამოსვლისას, მგზავრს კარებთან ხდება შემხვედრ მგზავრთა ნაკადი. აღნიშნული 

პრობლემის გადაწყვეტას წარმოადგენს სპეციალური დახაზვა მეტროსადგურის ბაქანზე იმ 

ადგილებზე, სადაც ჩერდება შემადგენლობის კარები. კარების გაჩერების ადგილები აღინიშნება 

ხაზებით და მიმართულების აღმნიშვნელი ისრებით. ხაზების გადაკვეთა ეკრძალება 

მატარებელში შემოსასვლელ მგზავრებს, სანამ უკანასკნელი მგზავრი არ გამოვა ვაგონიდან. 

შედეგად, კეთდება ერთგვარი კორიდორი ჩამომსვლელი მგზავრებისთვის. მეტროს ბოლო 

სადგურებზე დახაზვა არ იქნება საჭირო.  

აღნიშნული ცვლილების მოსალოდნელი შედეგებია: 

• დროის დაზოგვა მგზავრთა ჩასხდომისა და ჩამოსვლის პროცესის უკეთ ორგანიზების 

შედეგად. შესაბამისად, შემცირდება მგზავრების მიერ მატარებლის კარის დაბლოკვის 

მიზეზით მოძრაობის გრაფიკის დარღვევის შემთხვევები და შესაძლებელი იქნება 

ინტერვალების შემცირება გაჩერებებზე გამოყოფილი დროის შემცირების შედეგად; 

• გაიზრდება მგზავრთა უსაფრთხოების დონე ვაგონში შესვლა-გამოსვლისას, შემხვედრი 

ნაკადების არიდების შედეგად. შემცირდება ტრავმების მიღების ალბათობა, 

განსაკუთრებით ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, როგორიცაა ბავშვები და მოხუცები.  

დახაზვისშემოღებას თან უნდა ახლდეს შესაბამისი საინფორმაციო კამპანია, რომელიც 

შეიძლება განხორციელდეს სოციალურ ქსელებში, შესაბამისი პლაკატების გაკვრით ვაგონებსა 

და სადგურებზე, ხოლო მეტროპოლიტენის სადგურებში განაწილებულ პატრულის 

თანაშრომლებს დაევალოს წესების დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

საორიენტაციო დახაზვა ბაქანზე, სინგაპურის მეტროპოლიტენი 

 

 



25 
 

 

საინფორმაციო სტენდები 

მეტროპოლიტენში ორიენტაციის გამარტივების მიზნით, საჭიროა სატრანსპორტო 

ქსელის რუკების განთავსება მეტროპოლიტენის სადგურებზე. ვაგონებში განთავსებული 

რუკებისგან განსხვავებით, რომელთა მიზანია მგზავრმა მინიმალურ დროში შეძლოს მისთვის 

საჭირო ინფორმაციის ადვილად პოვნა და წაკითხვა, სადგურზე განთავსებული რუკები უნდა 

იყოს უფრო დეტალიზებული, რამდგან მგზავრებს მეტი დრო აქვთ გაეცნონ მათ. ასეთი 

სტენდები უნდა ასახავდეს როგორც მეტროპოლიტენის სქემას, ქალაქის რუკაზე, ასევე 

ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მარშრუტებს, სავაჭრო ცენტრებს, საზოგადოებრივი 

კვების ობიექტებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. 

სადგურის ბაქანზე რუკები უნდა განთავსდეს სპეციალურ საინფორმაციო სტენდებზე, 

რომლებიც ჩაანაცვლებს არსებულ სტენდებს. ამჟამად განთავსებული საინფორმაციო სტენდები 

წარმოადგენს ბაქანზე პერპენდიკულარულად განთავსებულ „ლაითბოქსებს“, რაც პრობლემას 

წარმოადგენს მგზავრთა ნაკადების ისეთი ინტენსიური გადაადგილების ადგილებზე, როგორიც 

მეტროპოლიტენის ბაქანია. გარდა მგზავრთა ნაკადის შეფერხების, სადგურის გარდიგარდმო 

განთავსებული „ლაითბოქსები“ წარმოადგენენ პრობლემას უსაფრთხოების კუთხითაც, 

რამდენადაც ხელს უშლიან მგზავრების სწრაფ ევაკუაციას სადგურიდან აუცილებლობის 

შემთხვევებში და ასევე ქმნიან კამერებისთვის და საპატრულო პოლიციის 

თანამშრომლებისთვის ბრმა წერტილებს სადგურებზე.  გარდა ამისა, არსებული ბანერები, 

მასშტაბიდან გამომდინარე, შედარებით ძვირია და რთული რემონტის საჭიროების დროს, 

როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, ისინი არც სარეკლამოდ გამოიყენება ფართოდ.  

 

არსებული საინფორმაციო-სარეკლამო სტენდები, სადგური „ვარკეთილი“ 
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ჩვენი რეკომენდაციაა, არსებული ბანერები შეიცვალოს ბაქნის პარალელურად 

განთავსებული მსუბუქი და შედარებით კომპაქტური კონსტრუქციებით. ასეთი კონსტრუქციები 

ხელს არ უშლის მგზავრების მოძრაობას, ფაქტობრივად არ ქმნის ბრმა წერტილებს სადგურებზე, 

შესაძლებელია მოდალური კონსტრუქციების გამოყენებით მათი გაგრძელება ბოქსების 

დამატების საჭიროების შემთხვევაში, ხოლო მსუბუქი წონიდან და გაბარიტებიდან 

გამომდინარე, მათი შეკეთება და მომსახურება მსხვილი გაბარიტის მქონე არსებულ 

„ლაითბოქსებთან“ შედარებით, უფრო ადვილი და იაფია. 

საინფორმაციო სტენდი, მიუნხენის მეტროპოლიტენი 

 

       გარდა დეტალიზებული რუკებისა აღნიშნული სტენდები შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად, მათზე მგზავრთა უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული შინაარსის მქონე ინფოგრაკიების განთავსებით. მაგალითად, პოსტერებზე 

შეიძლება იყოს დატანილი ინფორმაცია, როგორ უნდა მოიქცეს მგზავრი, თუ ჩავარდა 

მატარებლის ლიანდაგზე, ცეცხლი გაჩნდა მატარებლის შემადგენლობაში, ჩანთა დავარდა 

ლიანდაგზე და ასე შემდეგ. ასევე სტენდებზე შესაძლებელია რეკლამის განთავსება, მათ შორის, 

სოციალური რეკლამის,  რომელიც მოუწოდებს მგზავრებს დაიცვან ქცევის წესები და ეთიკა 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. 

       შესაძლებელია, სტენდებზე მონიტორების განთავსება ჰერმეტულად დახურულ 

გამჭვირვალე მინის ქვეშ, რაც დაიცავს მათ ნესტისგან დაზიანებისგან. როგორც პრაქტიკამ 

აჩვენა, სადგურებზე დამონტაჟებული მონიტორები ხშირად მწყობრიდან გამოდის სადგურებზე 

არსებული ნესტიანი ჰაერის ზემოქმედების შედეგად. სტენდებზე გათავსებული მონიტორი 

შესაძლებელია მოთავსდეს ჰერმეტულად დახურვად ბოქსში, რაც უფრო რთულია სადგურის 

თაღზე და კედლებზე, სიმაღლეზე დაფიქსირებული მონიტორების შემთხვევაში. 

მობილურის დამტენები 

მგზავრის საჭიროებებზე მეტროპოლიტენის უკეთ მორგების კიდევ ერთ საშუალებას  

წარმოადგენს მობილური ტელეფონის დამტენი USB-პორტები, განთავსება. ამჟამად, თბილისის 

მეტროპოლიტენის ვაგონების მოდერნიზაციისა და კაპიტალური რემონტის დროს 
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გათვალისწინებულია მათში დამტენი პორტების განთავსება, თუმცა  გამომდინარე იქიდან, რომ 

მგზავრი ვაგონში  შედარებით მცრე დროს ატარებს და თანაც ვაგონების დატვრთვის 

შემთხვევაში პორტის განთავსების ადგილამდე (ვაგონის კართან) მისვლა ყოველთვის არ იქნება 

შესაძლებელი, სადგურზე განთავსებული პორტების საჭიროება მაინც რჩება. ასეთი პორტები 

შესაძლებელია განთავსდეს სადგურზე არსებულ საინფორმაციო სტენდებზე. ასეთ შემთხვევაში 

კაბელის მიყვანა დამტეანმდე შესაძლებელი იქნება პლატფორმის ქვეშ არსებული ტექნიკური 

კოლექტორიდან და სადენები არ დაამახინჯებს სადგურის ინტერიერს. 

 

ადაპტაცია შშმ პირებზე 

ღრმა ჩაწოლის მქონე სადგურების ადაპტაცია შშმ პირებზე, როგორც წესი ხორციელდება 

ვერტიკალური საშახტე ლიფტების მეშვეობით, რომლითაც ლიფტებით მგზავრი ზედაპირიდან 

პირდაპირ ჩადის სადგურის პლატფორმაზე. ასეთი ლიფტები, როგორც წესი 

გათვალისწინებულია სადგურის პროექტირების ეტაპზე, ხოლო უკვე არსებული სადგურების 

შემთხვევაში, როგორც თბილისის მეტროპოლიტენშია, მსგავსი ლიფტების მოწყობა, როგორც 

წესი, ან ძალიან ძვირია, ან ტექნიკურად შეუძლებელი, რადგანაც ხშირად სადგურები 

განთავსებული მჭიდროდ განაშენიანებული ტერიტორიების ქვეშ.  

თბილისის მეტროპოლიტენის შემთხვევაში, დანახარჯი-შედეგის თვალსაზრისით, 

ოპტიმალური იქნებოდა გადატანადი სპეციალური პლატფორმების შეძენა საესკალატორო 

დაღმართით აღჭურვილ სადგურებზე. ასეთი პლატფორმა შეიძლება ინახებოდეს დაკეცილ 

მდგომარეობაში, ისე რომ არ შეუშალოს ხელი მგზავრების მოძრაობას. საჭიროების შემთხვევაში, 

სპციალურად დატრენინგებული პერსონალი გაშლის პლატფორმას, რომელზეც განთავსდება 

შშმ ეტლი და მიაგორებს ესკალატორამდე, სადაც ხდება პლატფორმის დამუხრუჭება და 

უსაფრთხოდ ფიქსაცია ესკალატორზე.  

 

ეტლის გადასატანი პორტატული პლატფორმა, ალმა-ატის მეტროპოლიტენი 
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თითოეულ საესკალატორო დაღმართთან საჭიროა განთავსდეს ორი პლატფორმა, ერთი 

სადგურის პლატფორმაზე, მეორე კი, ზედა ვესტიბილში. მგზავრის გადაადგილების შემდეგ 

უნდა მოხდეს ცარიელი პლატფორმის დაბრუნება თავდაპირველ ადგილზე. სადგურ 

„სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ გახსნის შემდეგ თბილისის მეტროპოლიტენში სულ 19 

საესკალატორო დაღმართი იქნება, პლუს ერთი ესკალატორი სამედიცინო უნივერსიტეტზე, 

შესაბამისად, საჭირო იქნება 40 პლატფორმის შეძენა.  

მცირე ჩაწოლის სადგურებზე, სადაც მგზავრთა ჩასვლა-ამოსვლა მხოლოდ კიბეებით 

ხდება, შესაძლებელია, კიბის პარალელურად კედელზე დამონტაჟებული დიაგონალური 

ლიფტების განთავსება, როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელებშია. ასეთივე ლიფტები უნდა 

განთავსდეს იმ ღრმა სადგურების ჩასასვლელებთანაც, სადაც ზედა ვესტიბიული მიწისქვეშ 

მდებარეობს და მასში ჩასვლა კიბეებით ხდება: ვარკეთილი, სადგურის მოედნის მეორე და 

მესამე ამოსასვლელები, ღრმაღელე, გურამიშვილი, სარაჯიშვილი, ახმეტელის თეატრი, 

წერეთელი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ხარჯების ოპტიმიზაცია 

მეტროპოლიტენის ხარჯების ოპტიმიზაცია შესაძლებელია ოპერაციული დანახარჯების 

შემცირებით და მგზავრობიდან მიღებული შემოსავლის გაზრდით. მოცემულ დოკუმენტში 

განვიხილავთ საბურთალოს ხაზის და ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ სამომსახურეო-

შემაერთებელი განშტოების ამოქმედებას, რაც შეამცირებს ვაგონების გარბენს და ,ათთან 

დაკავშირებულ ხარჯებს. ასევე განვიხილავთ გადახდის სისტემის მოდერნიზაციას 

გრძელვადიანი ბარათების შემოღებით, რაც გაზრდის თბილისის სატრანპორტო კომპანიის 

შემოსავალს არარეგულარული გზავრობებიდან. 

ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ გვირაბის ამოქმედება 

საბურთალოს ხაზს ემსახურება ელექტროდეპო „ნაძალადევი“, რომელთანაც მას უშუალო 

კავშირი არ გააჩნია. დეპოდან საბურთალოდ ხაზზე მოსახვედრად მატარებელს უწევს პირველ 

ხაზზე გარბენი და რამდენიმე მანევრის შესრულება:  

1) დეპოდან გამოსვლისას გადადის სადგურ „გოცირიძესთან“ I ლიანდაგზე და 

გადაადგილდება სადგურ „დიდუბეზე“ მდებარე მოსაბრუნებელ ჩიხამდე,  

2) გადადის II ლიანდაგზე,  

3) გადაადგილდება „სადგურის მოედანი 1“-ზე,  

4) შემაერთებელი-სამომსახურეო ლიანდაგის მეშვეობით გადადის „წერეთელი“-

„სადგური მოედანი-2“-ის II ლიანდაგზე,  

5) იცვლის მოძრაობის მიმართულებას და გადაადგილდება სადგურის მოედან 2-ის 

მოსაბრუნებელ ჩიხში, 

6) გადადის „სადგურის მოედანი-2“-ის I ლიანდაგზე, საიდანაც იწყებს საბურთალოს 

ხაზზე მგზავრების მომსახურებას.  

საბურთალოს ხაზიდან ელექტროდეპო „ნაძალადევში“ მოსახვედრად მატარებელი 

ასერულებს შემდეგ მანევრებს:  

1) გაივლის „წერეთელი“ - „სადგურის მოედანი-2“-ის დაახლოებით ნახევარს, 

2) სამომსახურეო-შემაერთებელი მონაკვეთის საშუალებით ხვდება „სადგურის 

მოედანი-1“-ის II ლიანდაგზე, 
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3) „სადგურის მოედანი-1“-თან მდებარე მოსაბრუნებელი ჩიხის გამოყენებით გადადის 

„სადგურის მოედანი-1“-ის I ლიანდაგზე, 

4) გადაადგილდება სადგურ „გოცირიძესთან“ მდებარე ელექტროდეპო ,,ნაძალადევთან“ 

დამაკავშირებელი სამოსახურეო-შემაერთებელი მონაკვეთის ჩიხში, 

5) მოძრაობის მიმართულების შეცვლის შემდეგ სამოსახურეო-შემაერთებელი 

მონაკვეთით გადაადგილდება ელექტროდეპო ,,ნაძალადევში“. 

აღნიშნული მანევრირებისას დეპოდან საბურთალოს ხაზზე გადასასვლელად 

მატარებლის გარბენი შეადგენს დაახლოებით 7,500 მეტრს, ხოლო საბურთალოს ხაზიდან 

დეპოში გადასვლისას - 5,100 მეტრს. აღნიშნული მანძილის შესამცირებლად და საბურთალოს 

ხაზის ელექტროდეპო ,,ნაძალადევთან“ უშუალოდ დასაკავშირებლად 1980-იან წლებში აიგო 

სამომსახურეო-შემაერთებელი განშტოებისთვის გვირაბი სადგურ „წერეთლის“ I ლიანდაგისა 

და ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ მეორე კორპუსს შორის. განშტოების მთლიანი სიგრძე 

შეადგენს 912 მეტრს, საიდანაც 739 მეტრი გვირაბშია.  

გვირაბი კონსტრუქციულად დასრულებულია. დარჩენილია ჰიდროიზოლაციის, 

საგვირაბო ჰერმეტული ჩამკეტების, სალიანდაგო ბალიშის და ზედნაშენის, ლიანდაგის, 

საკონტაქტო რელსის, სიგნალიზაცია-ტელემექანიკის, ელექტრომომარაგების და 

წყალმოშორების სისტემების დამონტაჟება. ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ მეორე კორპუსი, 

რომელსაც უერთდება გვირაბი, ამჟამად გაძარცვულია და მას დეპოს ყოფილ ადმინისტრაციულ 

შენობაში მცხოვრები დევნილები იყენებენ. 

ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ და საბურთალოს ხაზის სამომსახურეო-შემაერთებელი განშტოება 

 

ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ მეორე კორპუსის და საბურთალოს ხაზთან მისი 

შემაერთებელ-სამომსახურეო განშტოების ექსპლუატაცაში შესვლის შედეგად: 
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• საბურთალოს ხაზზე დეპოდან შემადგენლობის გადაცემისას გარბენი შემცირდება 7.3-

ჯერ, საბურთალოს ხაზიდან (სადგურ წერეთლიდან) დეპომდე კი - 5-ჯერ, 

• ამდენჯერვე შემცირდება შემადგენლობის გადაცემისას წევაზე დახარჯული 

ელექტროენერგიის ხარჯი, 

• გამარტივდება მანევრირება, კერძოდ, საბურთალოს ხაზიდან დეპოში გადასვლისას 

მოუწევს მხოლოდ ერთი მანევრის („წერეთელზე“ გაჩერება და მოძრაობის 

მიმართულების შეცვლა), ხოლო დეპოდან საბურთალოს ხაზზე გადასვლისას მანევრის 

შესრულება აღარ იქნება საჭირო, 

• მატარებლების გადაცემისას საბურთალოს ხაზის შემადგენლობები აღარ გამოიყენებენ 

პირველი ხაზის მონაკვეთებს, რაც გააადვილებს პირველ ხაზზე გრაფიკის შესრულებას 

და ინტერვალების შემცირებას, 

• გაადვილდება დაზიანებული შემადგენლობის ევაკუაცია საბურთალოს ხაზიდან 

საჭიროების შემთხვევაში, 

პროექტის დასრულების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება ელექტროდეპო 

„ნაძალადევის“ ამჟამად მოქმედი კორპუსის გაუქმება და გამოთავისუფლებული ტერიტორიის 

ქალაქისთვის გადაცემა19. საბურთალოს ხაზზე მგზავრთბრუნვის მატების შემთხვევაში დეპოს 

მეორე კორპუსის გამოყენება უფრო პერსპექტიულია, მისი უფრო მაღალი ტევადობიდან და 

გაფართოების პერსპექტივიდან გამომდინარე, ხოლო ამჟამინდელი დეპოს კორპუსის მცირე 

ტევადობა და გაფართოების პერსპექტივის არარსებობა მგზავრთბრუნვის მატების შემთხვევაში 

სავაგონო პარკის ზრდის ხელშემშლელ გარემოებად გვევლინება.  

გადახდის სისტემის მოდერნიზაცია 

დღეს თბილისის მეტროთი და ავტობუსით მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი 

შეადგენს 50 თეთრს, ხოლო საბაგიროთი – 1 ლარს. ასევე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფიც, 

რომელიც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის განისაზღვრება შემდეგნაირად: უფასო, 10 

თეთრი, 20 თეთრი და 50 თეთრი (საბაგიროს შემთხვევაში). 

სატრანსპორტო კომპანიის შემოსავლებს გაზრდიდა დღევანდელთან შედარებით უფრო 

მოქნილი სატარიფო სისტემა, რაც მრავალ ქვეყანაში მოქმედებს წარმატებით. სისტემა 

გულისხმობს კლასიფიცირებული სამგზავრო ბარათების შემოღებას, როგორებიცაა: 

• თვიური აბონემენტი 

• კვირეული აბონემენტი 

• დღიური აბონემენტი 

• ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთი 

• გადასაჯდომი ბილეთი 

• ჯგუფური ბილეთი 

                                                           
19 მეტროპოლიტენის რკინიგზასთან კავშირი შენარჩუნდება მოტოდეპოს სადგურ ,,თბილისი-

სატვირთოსთან“ დამაკავშირებელი გეითით. პერსპექტივაში შესაძლებელია რკინიგზის სამგზავრო-

სალოკომოტივო დეპოს და ელექტროდეპო „ნაძალადევის“ მეორე კორპუსთან დამაკავშრებელი გეთის 

აღდგენა და მოტოდეპოს გადანაწილება გლდანის და ნაძალადევის დეპოებს შორის, რაც კიდევ უფრო 

ტერიტორიის გამოთავისუფლების წინაპირობას შექმნის. 
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ამ აბონემენტებს დაემატება უკვე არსებული ბარათები, როგორებიცაა მოსწავლის 

ბარათი, სტუდენტური ბარათი, პენსიონერის ბარათი და ა.შ. განვიხილოთ თითოეული ბარათის 

ფასი და უპირატესობები: 

თვიური აბონემენტი ოპტიმალურია მგზავრებისთვის, რომლებიც სამუშაო დღეებში 

მინიმუმ ორჯერ სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ამას შეგვიძლია დავამატოთ 

ორი მგზავრობა ერთ უქმე დღეს. შედეგად, თვეში მგზავრი საშუალოდ 48 ჯერ მგზავრობს 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რაც 24 ლარის ტოლფასია. აქედან გამომდინარე, 

ყოველთვიური აბონემენტის ფასი შეიძლება უდრიდეს 24 ლარს.  

თვიური აბონემენტის შესყიდვა უნდა იყოს შესაძლებელი ნებისმიერი თვის არჩევით და 

მოქმედი უნდა იყოს თვის პირველი რიცხვიდან, იგივე თვის ბოლო რიცხვამდე. ეს უფრო 

კომფორტული იქნება მგზავრებისთვის და უფრო მარტივს გახდის მზადებას შემდეგი 

თვისთვის და შეამცირებს უბილეთო მგზავრების რაოდენობას. აქედან გამომდინარე, მგზავრი 

მგზავრობის საფასურს იხდის მხოლოდ თვეში ერთხელ. 

კვირეული აბონემენტი გათვლილი არის იმ მგზავრებზე, რომლებიც არ აპირებენ 

დიდხანს ქალაქში დარჩენას, ან უბრალოდ მუნიციპალური ტრანსპორტის გამოყენებას. ერთ 

კვირიანი აბონემენტის ფასმა შესაძლოა შეადგინოს 10 ლარი, რაც თვიურ აბონემენტზე 3-ჯერ 

ნაკლებია, ხოლო დღევანდელი ტარიფის მიხედვით, უფრო ძვირი. 

დღიური აბონემენტი გულისხმობს ერთი დღის ბილეთს და მორგებულია ქალაქის 

ვიზიტორებზე, რომლებიც მოკლე პერიოდით სტუმრობენ ქალაქს. ანუ მფლობელს შეუძლია 

გადაადგილდეს ერთი კონკრეტული დღის განმავლობაში ნებისმიერი მიმართულებით. ასეთი 

ბილეთის ფასმა  შესაძლოა შეადგინოს 5 ლარი. 

ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთი გულისხმობს მხოლოდ ერთი მგზავრობისთვის 

გადახდილ თანხას. გადაჯდომის შემთხვევაში ბილეთი აღარ მოქმედებს და საჭირო ხდება 

ავიღოთ ახალი ბილეთი. ამ შემთხვევაში ბილეთის ფასმა შეიძლება შეადგინოს 1 ლარი. 

გადასაჯდომი ბილეთი გულისხმობს ერთ მიმართულებით ორი (ან მეტი) ტრანსპორტის 

გამოყენებას და შესაძლოა მოქმედი იყოს საათ-ნახევარი. ამ დროს მგზავრი თავისუფლად 

მოასწრებს დანიშნულების პუნქტში მისვლას. ასეთი ბილეთის ფასმა შესაძლოა შეადგინოს 1.5 

ლარი. 

ზემოთმოყვანილი აბონემენტების შემოღებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

მგზავრობის ღირებულება არ იზრდება რეგულარული მგზავრებისთივს, რომლებიც შეიძენენ 

გრძელვადიან აბონემენტს, ამასთანავე, ასეთი სისტემა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას  

საშუალებას აძლევს, მიიღოს მეტი შემოსავალი იმ მგზავრებისგან, რომლებიც 

არარეგულარულად იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. შედეგად, შემცირდება საბიუჯეტო 

დოტაციის ზომა და გამათავისუფლდება რესურსები სატრანსპორტო სისტემის 

მოდერნიზაციისთვის.  


