"რატომ გახდა ასეთი საძულველი
ნაცსექტა?
ადამიანურ
ტრაგედიებზე სპეკულირებენ"
რამდენი

ტრაგედია

უნდა

გავიხსენოთ, სადაც ნაცგარეწრები
სამარცხვინოდ
არ
ეცადნენ
პოლიტიკური ქულების
უბადრუკ მცდელობას?!

დაწერის
ამიტომაც

ტოტალურად
გამქრალია
მათი
საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, –
წერს ანალიტიკოსი გია აბაშიძე
ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის
ირგვლივ გაჟღერებული სპეკულაციების შესახებ.
მისი თქმით, დამნაშავენი მალე გამოვლინდებიან და კანონის წინაშე
აგებენ პასუხს.
„რატომ გახდა ასეთი საძულველი ნაცსექტა? იმიტომ, რომ მათი
ბუნებაა ასეთი – რევანშიზმი, ბოროტება, ფარისევლობა და სიყალბე.
ადამიანურ ტრაგედიებზე სპეკულირებენ, იყენებენ უბედურებას მათი
მახინჯი, დესტრუქციული დღის წესრიგის როგორმე წინ წასაწევად და
„გლოვობენ“ კისკისით. რამდენი ტრაგედია უნდა გავიხსენოთ, სადაც
ნაცგარეწრები სამარცხვინოდ არ ეცადნენ პოლიტიკური ქულების
დაწერის უბადრუკ მცდელობას?! ამიტომაც ტოტალურად გამქრალია მათი
საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. ავსულების გვერდით ხალხი არ დგას!
ღმერთმა აცხონოს და შეიწყალოს ახლად შესვენებული მარიტამარიამის სული, ღმერთმა ძალა მისცეს მის ოჯახსა და ახლობლებს!
ღმერთმა გვაშოროს მომავალი ტრაგედიები! ვაკის პარკში მომხდარ
საშინელებაში დამნაშავენი მალე გამოვლინდებიან და კანონის
წინაშე აგებენ პასუხს“, – წერს გია აბაშიძე Facebook-ზე.
imedinews.ge

ვაკის
პარკში
მომხდარი
ტრაგედიის
გამო
მცხეთობის
სადღესასწაულო
ღონისძიებები
გაუქმდა
ქალაქ
მომხდარი
შემთხვევის

თბილისში
უბედური
გამო,
მცხეთის

მუნიციპალიტეტის მერის დიმიტრი
ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით,
.

სვეტიცხოვლობასთან
დაკავშირებით
ინფორმაციას
ავრცელებს
საქართველოს
საპატრიარქოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურიც.
„ვაკის პარკში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, ვინაიდან
გადაიდო ყველა საზეიმო ღონისძიება, მათ შორის, მცხეთობის საერო
დღესასწაულიც, სვეტიცხოვლობის წირვაზე წამსვლელებს თავისუფლად
შეეძლებათ გადაადგილება და მანქანების საშვები აღარ იქნება
საჭირო“,- აღნიშნული საპატრიარქოს ინფორმაციაში.
გუშინ, 13 ოქტომებრს, ვაკის პარკის შადრევანში ბურთის ამოსაღებად
ჩასულ სამ არასრულწლოვანს დენმა დაარტყა. ერთ-ერთი მათგანის
გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, შინაგან
საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო.
ვაკე-საბურთალოს პოლიციაში გამოკითხვები გრძელდება. ამ დროისთვის
იკითხებიან „გრინსერვის პლუსის“ დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე და

თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი გიგა
გიგაშვილი. ისინი გამოკითხვაზე ჯერ კიდევ გუშინდელი დღის შემდეგ
იმყოფებიან.

რუსეთმა კიევსა და უკრაინის
სხვა
ქალაქებზე
სარაკეტო
დარტყმები მიიტანა
დილიდან
იბომბება
კიევი.
აფეთქებების ხმა ისმის ქვეყნის
სხვა ქალაქებშიც.

უკრაინის დედაქალაქში სარაკეტო იერიშების შედეგად გარდაცვლილია
რვა ადამიანი, დაშავებულია 24. კიევის მეტროსადგურებში მოწყობილი
თავშესაფრები ხალხითაა სავსე. ადილობრივი ხელისუფლება
მოქალაქეებს თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებს.
რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა იერიში მიიტანეს სლავიანსკზეც.
სარაკეტო იერიშების შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა. დაბომბვის
სამიზნე საცხოვრებელი უბნები გახდა. ავიაიერიში განხორციელდა
ლვოვზეც. ქალაქში მასიური თავდასხმების გამო, სკოლები დაიხურა და

შეფერხებები იყო მობილურ ქსელებში.
ხარკოვის დაბომბვის შესახებაც.

ვრცელდება

ინფორმაცია

პარალელურად,
აფეთქებების
ხმა
ისმის
დნეპროპეტროვსკში, ხმელნიცკსა და ჟიტომირში. უკრაინული
მედია წერს, რომ აღნიშნულ ქალაქებში საჰაერო თავდაცვის სისტემა
მუშაობს. მთელი უკრაინის მასშტაბით საჰაერო განგაშია
გამოცხადებული.
ამასთან, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მეთაურის, ვალერი
ზალუჟნის განცხადებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის
ტერიტორიის მიმართულებით 75 რაკეტა გაუშვეს, მათგან 41 უკრაინის
საჰაერო თავდაცვის სისტემამ გაანეიტრალა.

2023 წელს სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო
პროგრამების
დაფინანსება იზრდება
საქართველოს
2023
წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს კანონის პროექტით,
სოფლის მეურნეობის სექტორის
დაფინანსება 15.7%-ით გაიზარდა.
აღნიშნულ ინფორმაციას სოფლის
განვითარების
სააგენტო
ავრცელებს.
უწყების განმარტებით, ბიუჯეტი ზრდის მიზანია, სახელმწიფომ
ადგილობრივი აგროწარმოების განვითარებისთვის, ფერმერებისა და
მეწარმეებისთვის მეტი ფინანსური რესურსი გახადოს ხელმისაწვდომი,
როგორც შეღავათიანი აგროკრედიტის, ასევე აგროლიზინგის კუთხით.

ბიუჯეტი გაიზარდა პროგრამისთვის „დანერგე მომავალი“, ასევე,
შემნახველი და გადამმუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების
პროგრამის და ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის
ხელშეწყობისათვის.
„ქართული ხარისხიანი აგროპროდუქტის წარმოების პროცესში
სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამები დიდ დახმარებას უწევს
ფერმერებს სასოფლო- სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ღირებულებათა
ჯაჭვის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, რაც, საბოლოოდ,
ექსპორტის ზრდის და იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგიულ მიზანს
ემსახურება. 2023 წელს სახელმწიფო თანადაფინანსებას ღირებულებათა
ჯაჭვის ყველა კომპონენტში ზრდის“, – აცხადებს სოფლის
განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი.
სოფლის განვითარების სააგენტოს ცნობით, სოფლის მეურნეობის დარგის
განვითარებისთვის არსებული სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები
ქმნის შესაძლებლობებს, შეიქმნას მაღალი ხარისხისა და უვნებლობის
თანამედროვე სტანდარტების პროდუქცია. ერთ-ერთი სისტემური
პროექტი, რომელიც ამ მიზნით ხორციელდება არის „შეღავათიანი
აგროკრედიტი“. პროექტი მხარს უჭერს აგრომეწარმეებს გაეზარდოთ
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობის პირველადი,
გადამმუშავებელი და აგროპროდუქციის შენახვის მიმართულებებით.
2023 წლის გაზრდილი ბიუჯეტი სოფლის განვითარების სააგენტოს მეტი
შეღავათიანი სესხის გაცემის შესაძლებლობას აძლევს.

ბოტანიკურ ბაღში 8-9 ოქტომბერს
„პურის ფესტივალი“ გაიმართება

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური
ბაღის ორგანიზებით, 8-9 ოქტომბერს
„პურის
ფესტივალი“
მესამედ
ჩატარდება.

დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, ღონისძიების ფარგლებში,
წარმოდგენილი იქნება ბოტანიკური ბაღის ქართული მარცვლოვანი
კულტურების კოლექცია და საქართველოში მოქმედი პურის მწარმოებელი
კომპანიების სარეალიზაციო და სადემონსტრაციო პროდუქცია.
მათივე ცნობით, ფესტივალი თეატრალიზებული წარმოდგენით გაიხსნება,
სადაც პურის ცხობის ძველი ტრადიციები გაცოცხლდება, მუსიკალურ
ფონს კი ქართული ფოლკოლური ანსამბლი შექმნის.
დამთვალიერებელი

ორი

დღის

განმავლობაში,

ხორბლის

ქართული

ენდემური სახეობების გავრცელების შესახებ შემეცნებით ილუსტრაციას
იხილავს. ასევე, გამოიფინება ძველი ისტორიული ფოტოები, რომელზეც
პურთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტებია ასახული. „პურის
ფესტივალზე“ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება, სხვადასხვა
სახეობის ქართული პური დააგემოვნოს და თემატურ გათამაშებებში
ჩაერთოს. ფესტივალს მუსიკალურად გააფორმებს გიორგი ცხადაძის
ბენდი. ღონისძიება 12:00 საათიდან დაიწყება და 18:00 საათამდე
გაგრძელდება.

კულტურის კომიტეტმა ისტორიულ
ციხესიმაგრეების მდგომარეობის

და
განვითარების
პერსპექტივებზე იმსჯელა
კულტურის კომიტეტში
ტერიტორიაზე

საქართველოს
არსებული

საფორტიფიკაციო
ნაგებობების
მდგომარეობის, მათი დაცვისა და
განვითარების
პერსპექტივების
შესწავლის
მიზნით
თემატური
მოკვლევის
გაიმართა.

ზეპირი

მოსმენა

როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ, ელისო ბოლქვაძემ განაცხადა,
აღნიშნული
ძეგლების
გადასარჩენად,
საჭიროა
კულტურული/საგანმანათლებლო ფუნქციის მინიჭება.

მათთვის

„მე მქონდა კომუნიკაცია იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან,
რომელსაც მოვუყევი ჩვენი კვლევების შესახებ, ის ძალიან
დაინტერესდა. გამოითქვა აზრი, რომ თუკი მოვახერხებთ და რომელიმე
ციხე-კოშკს შევძენთ იმ მნიშვნელობას და იქნება კულტურული
აქტივობებით დატვირთული ან საგანმანათლებლო-შემეცნებითი კუთხით
განვითარებული, ისინი განიხილავენ მას როგორც იუნესკოს
ღირებულებას“, – განაცხადა ელისო ბოლქვაძემ.
კომიტეტის წევრმა, ალექსანდრე ელისაშვილმა ციხესიმაგრეების,
ციხე-დარბაზების, კოშკების მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა.
„საბჭოთა პერიოდიდან მთელი ეს მემკვიდრეობა გადაებარა
სახელმწიფოს, რადგან ამ ნაგებობებმა ამოწურეს თავისი ფუნქცია.
მათ კულტურის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ეს მოცემულობა დარჩა, მაგრამ
იმდენად ბევრი გვაქვს, არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ასეთი
მცირე მოცულობის ქვეყანა, რომ ამდენი კულტურული მემკვიდრეობა
ჰქონდეს. სამწუხაროდ, ამ ნაგებობების 99% განადგურების
პირასაა,“ – განაცხადა ალექსანდრე ელისაშვილმა.

კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად გადაწყდება, თუ რომელი
ნაგებობები რა ფუნქციით დაიტვირთება.
თემატური მოკვლევა გაეროს
მხარდაჭერით მიმდინარეობს.

განვითარების

პროგრამის

UNDP-ს

ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო
სამსახურში გაწვევა დაიწყო
ოკუპირებულ
აფხაზეთში
სამხედრო
სამსახურში
გაწვევა
დაიწყო.
ადგილობრივი
მედიის ცნობით, სეპარატი
სტული
რეჟიმის
პრეზიდენტმა
ასლან
ბჟანიამ ხელი მოაწერა
განკარგულებას 2022 წლის
ოქტომბერ-დეკემბერში
„აფხაზეთის რესპუბლიკის
მოქალაქეების“ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ.

კერძოდ, პირველი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე ოკუპირებულ რეგიონში
ჯარში გაიწვევენ 18-დან 27 წლამდე პირებს, რომლებიც არ არიან
აღრიცხული რეზერვში და ექვემდებარებიან სამხედრო სამსახურში
გაწვევას.
მედიის ინფორმაციით, სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლდებიან ის
სამხედროები, რომელთა სამხედრო სამსახურის ვადა ამოიწურა.

ყალბი
ფულის
ნიშნების
გავრცელების შეზღუდვის მიზნით,
ეროვნულმა
ბანკმა
ახალი
რეგულაცია დაამტკიცა
ყალბი
ფულის
ნიშნების
გავრცელების შეზღუდვის მიზნით,
ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს
ტერიტორიაზე ყალბი ფულის
ნიშნების გამოვლენის ფაქტებზე
რეაგირების
დაამტკიცა.

შესაბამისი

წესი

სებ-ის ინფორმაციით, დოკუმენტით განსაზღვრულია, თუ როგორ უნდა
იმოქმედონ ნაღდი ფულის ოპერაციების განმახორციელებელმა პირებმა
ყალბი ფულადი ნიშნების გამოვლენისას, როგორ უნდა უზრუნველყონ
ყალბი ან საეჭვო ფულის ნიშნების მიმოქცევიდან დაუყოვნებლივი
ამოღება და სათანადო ორგანოების დროულად ინფორმირების გზით,
შეზღუდონ ყალბი ფულის ნიშნების გავრცელება ქვეყნის ტერიტორიაზე.
„აღსანიშნავია, რომ გამოვლენილი ყალბი ფული არ ანაზღაურდება და
არ ექვემდებარება დაბრუნებას“, – აცხადებენ ეროვნულ ბანკში.
მათივე ცნობით, რეგულაცია ვრცელდება როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ
ვალუტაზე და მისი შესრულება სავალდებულოა როგორც საფინანსო
სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ისე სავაჭრო, პროდუქციის
მიმწოდებელი და მომსახურების გამწევი სხვა პირებისთვის, ნაღდი
ფულით ანგარიშსწორების, დახურდავების, გამოცვლის, სხვა ვალუტაზე

გაცვლის ან შემოწმებისას. აღნიშნული პირები ვალდებული არიან,
უზრუნველყონ ნაღდი ფულის მიღება-გაცემის ოპერაციებზე მხოლოდ
ფულის ნიშნების დამცავი მექანიზმების მცოდნე პირთა დაშვება და
უზრუნველყონ, ამ მიმართულებით, მათი პერიოდული გადამზადება.
„საფინანსო სექტორის წარმომადგენელი, ყალბი ან საეჭვო ფულის
ნიშნის გამოვლენის შემთხვევაში, ვალდებულია, წარმომდგენს, ყალბი
ან საეჭვო ფულის ნიშნის კატეგორიის სტატუსით, ყოველგვარი
ანაზღაურების გარეშე, შემდგომი ექსპერტიზის მიზნით, ჩამოართვას
ისეთი ფულის ნიშანი, რომლის ნამდვილობისა და გადასახდელად
ვარგისობის დადგენა ვერ ხერხდება ადგილზე ან არსებობს ეჭვი მისი
სიყალბის თაობაზე.
ასევე, უნდა შეადგინოს ცნობის სამი ეგზემპლარი, რომელთაგან
ერთი, გამოვლენილ საეჭვო ფულის ნიშანთან ერთად – გამოვლენიდან
არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღისა, უნდა გაუგზავნოს ეროვნულ ბანკს
შემდგომი ექსპერტიზა-რეაგირებისთვის, მეორე უნდა გადასცეს
წარმომდგენს, ხოლო მესამე პირი
აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში.

დაიტოვოს

თავისთან“,

–

რაც შეეხება მომსახურების გამწევ ნებისმიერ სხვა პირს, სებ-ის
ცნობით, ყალბი ან საეჭვო ფულის ნიშნის გამოვლენის შემთხვევაში,
ისინი ვალდებულნი არიან, ანგარიშსწორების პროცესში წარმომდგენს
განუმარტონ, რომ ფულის ნიშანი შესაძლებელია, იყოს ყალბი და
სათანადო რეაგირების მიზნით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
მართვის ცენტრ 112-ის საშუალებით, გამოიძახონ სამართალდამცავი
ორგანოს წარმომადგენელი, რომელიც, თავის მხრივ, მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად მოახდენს რეაგირებას.

საქართველოში ყველა კატეგორიის

პენსიონრისთვის პენსია იზრდება
იანვრიდან
ჯანდაცვის
და
სოციალური
პროგრამების
დაფინანსება იზრდება 770
მილიონი ლარით. ამის შესახებ
საქართველოს
პრემიერმინისტრმა,
ირაკლი
ღარიბაშვილმა
მთავრობის
დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, 70 წლის და მეტი ასაკის
პენსიონერთა პენსია გახდება მაღალმთიან დასახლებებში 440
ლარამდე, სხვაგან 365 ლარი.
„70 წლამდე პირთა პენსია გახდება თითქმის 300 ლარი, ხოლო
მაღალმთიან დასახლებებში 70 წლამდე პირთა პენსია გახდება 355
ლარი.
ასევე გარდა პენსიისა, გათვალისწინებული გვაქვს მკვეთრად
გამოხატული შშმ პირთა სოციალური გასაცემელს ზრდა 65 ლარით,
ასევე დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემელიც გაიზრდება.
მინდა
შეგახსენოთ,
რომ
ჩვენ
ბავშთა
დახმარება
თითქმის გავასამმაგეთ უკვე. იყო 50 ლარი და ახლა არის 150 ლარი.
ესეც გაგრძელდება. ჩვენი სურვილია, იმისდა მიხედვით, როგორ
ბიუჯეტი გვექნება 2023 წელს და როგორი შემოსავლები, რომ ეს
კიდევ გავზარდოთ“, – განაცხადა ღარიბაშვილმა.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, საჯარო სკოლების მასწავლებელთა
ხელფასები და დანამატები, პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა
საათობრივი ანაზღაურება და მანდატურების ხელფასები გაიზრდება,
2023 წლის იანვრიდან კი 500 სკოლის რეაბილიტაცია დაიწყება, –
ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი
ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა.
მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი

იქნება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდაც. ირაკლი
ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ყველა საჯარო მოხელის ხელფასი 10%-ით
გაიზრდება.
„რაც შეეხება განათლებას, რომელიც არის ჩვენი მთავარი
პრიორიტეტი, განათლებასა და მეცნიერებაზე ზრუნვა. საჯარო
სკოლების მასწავლებელთა ხელფასები და დანამატები იზრდება, ასევე
მანდატურების ხელფასები გაიზრდება, საჯარო სკოლების
ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასები გაიზრდება 10%-ით. ეს
10%-იანი ზრდა შეეხება ყველა საჯარო მოხელეს. ჩვენ ასევე
გავზრდით პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა საათობრივ
ანაზღაურებას, ბატონო მიხეილ. ვიწყებთ 500-ზე მეტი საჯარო
სკოლის რეაბილიტაციას და მშენებლობას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ
გავაკეთეთ გეგმა, 800 სკოლა არის ძალიან მძიმე, სავალალო
მდგომარეობაში, ამისთვის ძალიან დიდი თანხებია გამოყოფილი,
დაახლოებით მილიარდ ლარამდე სამი წლის განმავლობაში და ამ
მიზნით, 2023 წელს 300 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული
ბიუჯეტში. 500 სკოლის რეაბილიტაცია დაიწყება იანვრიდან.
მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი
იქნება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდაც. ესეც
გათვალისწინებული გვაქვს ამ ბიუჯეტში“, – განაცხადა ირაკლი
ღარიბაშვილმა.
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თბილისის მერიის ინფორმაციით, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში
სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილებას ვერ შეძლებენ მეტეხის
ხიდზე და ევროპის მოედანზე. ასევე, გორგასალის მოედნიდან მეტეხის
ხიდის მიმართულებით, მეტეხის აღმართიდან ევროპის მოედნის
მიმართულებით, ნოე ჟორდანიას სახელობის სანაპიროზე არსებული
გვირაბიდან ევროპის მოედნის მიმართულებით.
მათივე ცნობით, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, გორგასალის ქუჩიდან
ავტომობილები გადაადგილებას შეძლებენ, როგორც გამსახურდიას
სახელობის სანაპიროს მიმართულებით, ასევე, გორგასალის მოედნიდან
კოტე აფხაზის ქუჩის მიმართულებით, ხოლო თუმანიანის ქუჩიდან
გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ვახტანგ გორგასალის ქუჩის
მიმართულებით.
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სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გადაადგილება შეიზღუდება აბანოს
ქუჩიდან გრიშაშვილის ქუჩის მიმართულებით. გრიშაშვილის ქუჩაზე
მოხვედრა შესაძლებელი იქნება ფირდოუსისა და ისფაჰანლის ქუჩების
საშუალებით.
აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
გადაადგილდება შემდეგი მიმართულებით:
ვახტანგ გორგასალის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით,
მეტეხის ხიდისა და ევროპის მოედნის ნაცვლად, ავტობუსები: N371,
N301, N344, N345, N331, N350 და მიკროავტობუსები: N538, N550,
N580 გადაადგილდებიან კოტე აფხაზის ქუჩის გავლით.

