
 

 
ფოთში შიდა საქალაქო მარშრუტებზე მოძრავი ტრანსპორტის სახეობებია: 

 

მუნიციპალური ტრანსპორტი (ავტობუსი) 

კერძო სამარშრუტო მიკროავტობუსი 

ტაქსი. 

 

ქალაქში მოწესრიგებულია საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი ნიშნები. მუნიციპალური ავტობუსებით 

მგზავრობის საფასური შეადგენს 0,50 თეთრს. შიდა საქალაქო მარშრუტებზე მოძრავი კერძო მიკრო 

ავტუბუსებით მგზავრობის ღირებულებაც შეადგენს 0,50 თეთრს. ამ ეტაპისთვის, ქალაქში არსებულ 29 

მარშრუტიდან 7 მარშრუტზე მოძრაობს 12 ავტობუსი, ხოლო 22 მარშრუტზე 38 მიკროავტობუსი. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ურბანული ტრანსპორტის 

გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისთვის ევრო-5 ტიპის დიზელის 

საწვავზე მომუშავე 10 ავტობუსის გადმოცემასთან დაკავშირებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის N4/5 დადგენილების თანახმად, დაემატა 4 ახალი მარშრუტი 

ავტობუსებისთვის (M3 კატეგორია): 

N4 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; თავდადებულის ქუჩა 

(შუქურამდე). 

უკუსვლა - თავდადებულის ქუჩა (შუქურადან) ბერდიანსკის ქუჩამდე; ბერდიანსკის ქუჩა; თამარ მეფის 

ქუჩა კლდიაშვილის ქუჩამდე; მემედ აბაშიძის ქუჩა (ლიბერთი ბანკი); აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; 

რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა. 

 

N5 - სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ზერაგიას ქუჩა; არაგვისპირელის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; კოსტავას 

ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის 

ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი (წრიული). 

 

N6 - სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; 

სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდამდე). 

უკუსვლა: მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდიდან); კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა; მარჯანიშვილის ქუჩა; 

სამეგრელოს მოედანი. 

 

N7 - ფარნავაზ მეფის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; 

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელ 

კორპუსებთან). 

უკუსვლა: მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელი კორპუსებიდან); შავი ზღვის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; 

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; 

რუსთაველის რკალი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა. 

 

ახალ სამარშრუტო ხაზებზე ნებართვის მოსაპოვებლად კონკურსი უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება. 

 



 

 

1 ერთეული ადაპტირებული მიკროავტობუსი ემსახურება შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 

მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგი: 

ავტობუსები - დილის 07:30სთ - დან საღამოს 19 : 00 სთ-მდე 

მიკროავტობუსები - დილის 07:30სთ - დან საღამოს 21 : 00 სთ-მდე 

 

მუნიციპალურ ტრანსპორტს (ავტობუსები) განკარგავს შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“ 

 

შეღავათები მუნიციპალური ტრასპორტით მგზავრობაზე: 

გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებზე ვრცელდება მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 

შეღავათები. კერძოდ: 

50%-იანი შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 

შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები - ვეტერანები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირები. 

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 

შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები - 0-6 წლამდე ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ), ა(ა)იპ 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები. 

 

  












