ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება N115
21 მაისი 2019 წ.
ქ. რუსთავი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დამტკიცებულ მარშრუტებზე
(M2 კატეგორიის) ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის
ტარიფის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის
მე-2 პუნქტი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის,
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „რ“ ქვეპუნქტის, „ეკონომიკის
რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5
დეკემბრის №667 დადგენილების 1-ლი მუხლის „ა1 “ ქვეპუნქტისა და ამავე დადგენილების მე-2
მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
ქალაქ
რუსთავის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
საზღვრებში დამტკიცებულ
მარშრუტებზე (M2 კატეგორიის) ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო
გადაყვანის ტარიფი განისაზღვროს დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ლევანი ონიანი

დანართი N1

მარშრუტის
N

ი. გაგარინის ქ. N12 – მ. კოსტავას გამზ. - ი. ჭავჭავაძის ქუჩის და სუმგაითელ მეტალურგთა
უკუმიმართულება: ქუთაისის ქ. - გ. ლეონიძის ქ. – ვ. მესხიშვილის ქ. - მეგობრობის გამზ. 1

1ა

ი. გაგარინის ქ. N12 – მ. კოსტავას გამზ. - ი. ჭავჭავაძის ქუჩის და სუმგაითელ მეტალურგთა

უკუმიმართულება: თამარ მეფის მოედანი - ჟ. შარტავას გამზ. – მეგობრობის გამზ. - გმირთ
2

1ბ

ცემენტის ქარხნის (მთ. სამმართველო) მ/ტ – მშენებელთა ქ. – ბოსტან-ქალაქის ქ. –მ. კოსტა

უკუმიმართულება: თამარ მეფის მოედანი - ჟ. შარტავას გამზ. – მეგობრობის გამზ. – გმირთ
3

2

მომსახურების სააგენტო მ/ტ - რუსთავი-თბილისის გზატკეცილი - თამარ მეფის მოედანი -

უკუმიმართულება: მ. კოსტავას გამზ. - ი. ჭავჭავაძის ქუჩის და სუმგაითელ მეტალურგთა ქ
4

3

აზოტის ქარხნის (მთ. სამმართველო) მ/ტ – მშვიდობის ქ. - ი. ჯავახიშვილის ქ. – დ. გარეჯი

უკუმიმართულება: თამარ მეფის მოედანი – ჟ. შარტავას გამზ. – მეგობრობის გამზ. – გმირთ
5

4

,,სტამბულის ბაზარის" მ/ტ – ა. ფანცულაიას ქ. - გ. ლეონიძის ქ. – ქუთაისის ქ. – ჟ. შარტავას
უკუმიმართულება: შ. რუსთაველის ქ. - მ. კოსტავას გამზ. – ზვიად გამსახურდიას ხეივანი
6
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გ. რჩეულიშვილის ქ. – სამგორის ქ. – გ. მაზნიაშვილის ქ - ნ. გოგოლის ქ. – ი. ჯავახიშვილის

უკუმიმართულება: თამარ მეფის მოედანი – ჟ. შარტავას გამზ. – მეგობრობის გამზ. – გმირთ
7
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11 მკ/რ-ის მ/ტ - სანაპიროს ქ. – ა. პუშკინის ქ. – მე–12 მ/რ – გ. ლეონიძის ქუჩის და ლ. მესხი

უკუმიმართულება:
ი. გაგარინის ქ. N12 (მთ. სამმართველო) – მ. კოსტავას გამზ. – ბოსტან-ქალაქის ქ. – ნ. ფიროს
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ძვ. ბაზარი მ/ტ – ბათუმის ქ. – შ. რუსთაველის ქ. – მ. კოსტავას გამზ. – ზ. გამსახურდიას ხეი
9

14ა

უკუმიმართულება: ქუთაისის ქ. - გ. ლეონიძის ქ. – ვ. მესხიშვილის ქ. – პ. თოდრიას ქ. – დ

ძვ. ბაზარი მ/ტ – ბათუმის ქ. – შ. რუსთაველის ქ. – მ. კოსტავას გამზ. – ზ. გამსახურდიას ხეი
უკუმიმართულება: თამარ მეფის მოედანი - ჟ. შარტავას გამზ. – მე–7 მ/რ - კიროვაკანის ქ. –
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14ბ

ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიის მ/ტ - ბოსტან-ქალაქის ქ. – ნ. ფიროსმანის ქ. - გ.

უკუმიმართულება: ქუთაისის ქ. – გ. ლეონიძის ქ. – ვ. მესხიშვილის ქ. – მეგობრობის გამზ. –
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17

მე-18 მ/რ N12 კორპუსის მ/ტ - მე-19 მ/რ - დ. აღმაშენებლის გამზ. - მე-17 მკ/რ - ა. ფანცულ
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უკუმიმართულება: ,,სტამბულის ბაზარი" მ/ტ - ა. ფანცულაიას ქ. - დ. აღმაშენებლის გამზ;

19 მკ/რ-ის მ/ტ - დ. აღმაშენებლის გამზ. – შ. მოდებაძის ქ.– ტაშკენტის ქ. – ჟ. შარტავას გამზ.

უკუმიმართულება: ი. გაგარინის ქ. N12 (მთ. სამმართველო) - მ. კოსტავას გამზ. - ი. ჭავჭავ
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19

რკ. სადგურის მ/ტ – შ. რუსთაველის ქ. – მ. კოსტავას გამზ. – ზ. გამსახურდიას ხეივანი - გმი

უკუმიმართულება: ქუთაისის ქ. - გ. ლეონიძის ქ. – ვ. მესხიშვილის ქ. – მეგობრობის გამზ. –
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