
მარშ

რუტის

#

მარშრუტის დასახელება მარშრუტი

სამუშაოს

 დაწყების

დრო

მოძრაობის 

სიხშირე

3 აფხაზეთის ქ-კაჩინსკების ქ 

აფხაზეთის ქ, ტბეთის ქ, გრიშაშვილის 

ქ, თამარ მეფის გზ, ბაქოს ქ, ჭავჭავაძის 

ქ, ბარათაშვილის ქ, გორგილაძის ქ,  

გრიბოედოვის ქ, აბუსერიძის ქ, 

კობალაძის ქ, ინასარიძის ქ, 

კაჩინსკების ქ(მეტრო სიტი).

უკუმიმართულება: კაჩინსკების 

ქ(მეტრო სიტი), ინასარიძის ქ, 

კობალაძის ქ, აბუსერიძის ქ, 

გრიბოედოვის ქ, გორგილაძის ქ, 

ბარათაშვილის ქ, ჭავჭავაძის ქ, ბაქოს ქ, 

თამარ მეფის გზ, გრიშაშვილის ქ, 

ტბეთის ქ, აფხაზეთის ქ

7:00 0:14

6 ასათიანის ქ-ჩაქვი

ასათიანის ქ, ხიმშაიშვილის ქ, 

ორბელიანის ქ, ლერმონტოვის ქ, 

კომახიძის ქ, გრიბოედოვის ქ, 

ჭავჭავაძის ქ, ბაქოს ქ, თამარ მეფის გზ, 

ჩაქვი, ბუკნარი.

უკუმიმართულება: ბიკნარი, ჩაქვი, 

თამარ მეფის გზ, ბაქოს ქ, ჭავჭავაძის ქ, 

გრიბოედოვის ქ, კომახიძის ქ, 

ლერმონტოვის ქ, ორბელიანის ქ, 

ხიმშიაშვილის ქ, ასათიანის ქ.

7:00 0:30

8 აღმაშენებლის ქ-მახინჯაური

აღმაშენებლის ქ, ტაბიძის ქ, ლეონიძის 

ქ, ორბელიანის ქ, ჯავახიშვილის ქ, 

ჭავჭავაძის ქ, წერეთლის ქ, მაიაკოვსკის 

ქ, გოგოლის ქ, თამარ მეფის გზ, 

მახინჯაური.

უკუმიმართულებე: მახინჯაური, თამარ 

მეფის გზ, გოგოლის ქ, მაიაკოვსკის ქ, 

შავშეთის ქ, ბაქოს ქ, ჭავჭავაძის ქ, 

გრიბოედოვის ქ, ბრწყინვალეს ქ, 

ჯავახიშვილის ქ, ორბელიანის ქ, 

ლეონიძის ქ, აღმაშენებლის ქ.

7:00 0:18



10 ბოტანიკური ბაღი-აეროპორტი

აეროპორტი, ანწუხელიძის ქ, 

კაჩინსკების ქ, ხიმშიაშვილის ქ, 

რუსთაველის ქ, გოგებაშვილის ქ, ბაქოს 

ქ, თამარ მეფის გზ, სახალვაშო.

უკუმიმართულება: სახალვაშო, თამარ 

მეფის გზ, ბაქოს ქ, გოგებაშვილის ქ, 

რუსთაველის ქ, ხიმშიაშვილის ქ, 

კაჩინსკების ქ, ანწუხელიძის ქ, 

აეროპორტი

6:50 0:34

12 ხელვაჩაური-მაიკოვსკის ქ

ხელვაჩაური, ხალვაშის ქ, აეროპორტის 

გზ, აბუსერიძის ქ, ჭავჭავაძის ქ, 

წერეთლის ქ, მაიაკოვსკის ქ (ბონის 

კულტურის სახლი).

უკუმიმართულება: მაიაკოვსკის ქ 

(ბონის კულტურის სახლი), წერეთლის 

ქ,  ჭავჭავაძის ქ, აბუსერიძის ქ, 

აეროპორტის გზ, ხალვაშის ქ, 

ხელვაჩაური.

6:55 0:21

12ა  მაიაკოვსკის ქ-მახოს ხიდი

მაიაკოვსკის ქ (ბონის კულტურის 

სახლი), წერეთლის ქ,  ჭავჭავაძის ქ, 

აბუსერიძის ქ, აეროპორტის გზ, 

ხალვაშის ქ, მახოს ხიდი.

უკუმიმართულება: მახოს 

ხიდი,ხალვაშის ქ, აეროპორტის გზ, 

აბუსერიძის ქ, ჭავჭავაძის ქ, წერეთლის 

ქ, მაიაკოვსკის ქ (ბონის კულტურის 

სახლი).

7:00 0:21

16 მაიკოვსკის ქ-სარფი

მაიაკოვსკის ქ (ბონის კულტურის 

სახლი), წერეთლის ქ,  ჭავჭავაძის ქ, 

აბუსერიძის ქ, აეროპორტის გზ, 

აფსაროსის ქ, 

ანდრიაპირველწოდებულის ქ, სარფი.

უკუმიმართულება: სარფი, 

ანდრიაპირველწოდებულის ქ, 

აფსაროსის ქ, აეროპორტის გზ, 

აბუსერიძის ქ, ჭავჭავაძის ქ, წერეთლის 

ქ, მაიაკოვსკის ქ (ბონის კულტურის 

სახლი).

6:55 0:22


