
მიმართულება: ზღვის უბნის III მ/რ

46 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

62 ავტობუსი განრიგი
ზღვის უბნის III მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:58 AM - 8:17 PM

სამშაბათი 7:58 AM - 8:17 PM

ოთხშაბათი 7:58 AM - 8:17 PM

ხუთშაბათი 7:58 AM - 8:17 PM

პარასკევი 7:58 AM - 8:17 PM

შაბათი 7:58 AM - 8:17 PM

კვირა 7:58 AM - 8:17 PM

62 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ზღვის უბნის III მ/რ
გაჩერებები: 46
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 53 წუთი
ხაზის მონაცემები:

62 ავტობუსი ხაზი (ზღვის უბნის III მ/რ) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ზღვის უბნის III მ/რ: 7:58 AM - 8:17 PM (2) სადგურის მოედანი: 7:00 AM - 8:17 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 62 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 62
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ზღვის უბნის III მ/რ ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა62

სადგურის მოედანი (7) Station Square (7) -
Id:1352

თამარ მეფის გამზირი - [2178]
19/80 Tamar Mepe avenue, Georgia

ნინოშვილის ქ. #64-ის მოპირდაპირედ - [3573]

წინამძღვრიშვილის ქ.#132-ის მიმდებარედ
(მოთხოვნით) - [3669]
130 Mikheil Tsinamdzghvrishvili street, Georgia

წინამძღვრიშვილის ქ.#122-ის მიმდებარედ
(მოთხოვნით) - [3670]
107 Mikheil Tsinamdzghvrishvili street, Georgia

წინამძღვრიშვილის ქ.#106-ის მიმდებარედ
(მოთხოვნით) - [3671]
97 Mikheil Tzinamdzghvrishvili St, Georgia

წინამძღვრიშვილის ქ.#92-ის მიმდებარედ
(მოთხოვნით) - [3672]
32 მარჯანიშვილის ქუჩა, Georgia

ჯავახიშვილის ქუჩა - [2281]
მარჯანიშვილის ქუჩა, Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #13/2 - [2177]

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1727]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1728]

#4 საჯარო სკოლა - [2773]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #39 - [1729]

ურიდიას ქუჩა - [1730]

62 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/62/300400/1634516/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
https://moovitapp.com/index/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-line-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_III_%E1%83%9B_%E1%83%A0-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300400-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0


65 ც.დადიანის, Georgia

ურიდიას ქუჩა - [3699]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #87 - [1731]

მ/ს ნაძალადევი - [1732]

ც. დადიანის ქუჩა #3 - [1733]

#10 საჯარო სკოლა - [2774]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #229 - [2775]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

ცოტნე დადიანის ქუჩა #259 - [1735]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

წიწამურის ქუჩა - [1736]

კ/თ საქართველო (მოპირდაპირედ) - [1425]
321 Tsotne Dadiani St, Georgia

გვაზაურის ქუჩა - [1426]

გურამიშვილის გამზირი #11

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა -
[1429]

ლიახვის ქუჩა - [1433]

მ/ს ღრმაღელე

გურამიშვილის გამზირი #23 - [1437]

#114 საჯარო სკოლა

მ/ს გურამიშვილი - [2168]

გარიშვილების ქუჩა #7 - [1986]
Garishvili Brothers Street, Georgia

ველისციხის ქუჩა - [3359]

შატილის ქუჩა

ურეკის ქუჩა

#5 სამშობიარო სახლი

ბავშვთა საავადმყოფო - [1108]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #22-ის
მოპირდაპირედ

ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა, Georgia

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #23ა-ს
მოპირდაპირედ

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/62/300400/1634516/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


ზღვის უბნის XI მ/რ III კვ. #40-ის
მოპირდაპირედ - [3345]

ეკლესია - [1112]

შპს ალიონი (ზღვის უბნის III მ/რ V კვ.- #12
კორპ-ის მოპირდაპირედ) - [1113]

ავშნიანის გადასახვევი

მუხიანის გადასახვევი - [1114]

ზღვის უბნის III მ/რ IV კვ #57 - [1991]

ზღვის უბნის III მ/რ IV კვ. #65 - [2877]
66 ზღვის უბანი 3 მრ/4კვ. (Zghvis ubani 3 District 4 Block), Georgia



მიმართულება: სადგურის მოედანი

44 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

62 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:17 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:17 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:17 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:17 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:17 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:17 PM

კვირა 7:00 AM - 8:17 PM

62 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 44
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 52 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ზღვის უბნის III მ/რ IV კვ. #65 - [2877]
66 ზღვის უბანი 3 მრ/4კვ. (Zghvis ubani 3 District 4 Block), Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ IV კვ. #57 - [1992]

თემქა-მუხიანის გზა- ლეკიშვილის ქ-ის გადაკვეთასთან
- [2096]
ზღვის უბანი 3 მრ/3კვ. (Zghvis ubani 3 District 3 Block), Georgia

ავშნიანის გადასახვევი
27 ზღვის უბანი 3 მრ/5კვ. (Zghvis ubani 3 District 5 Block), Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ-ის V კვ. #12 - [1125]
13 ზღვის უბანი 3 მრ/5კვ. (Zghvis ubani 3 District 5 Block), Georgia

ეკლესია - [1126]

თბილისის ზღვის ასასვლელი - [3343]
Anapa 414 Division St, Georgia

ზღვის უბნის XI მ/რ III კვ. #40 - [3344]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #23ა - [1128]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #22 - [1129]
ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა, Georgia

მ. გურამიშვილის სახელობის პედიატრიული

კლინიკა - [1130]

#5 სამშობიარო სახლი - [1131]
Chargali Street, Georgia

ურეკის ქ. #16-ის მიმდებარედ - [3662]

შატილის ქუჩა - [1988]

ველისციხის ქუჩა - [3360]

გარიშვილების ქუჩა #7-ის მოპირდაპირედ
Garishvili Brothers Street, Georgia

მ/ს გურამიშვილი - [2167]

#114 საჯარო სკოლა

გურამიშვილის გამზირი #68/72

მ/ს ღრმაღელე

Ksani Street, Georgia

ლიახვის ქუჩა

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/62/300400/903942/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/62/300400/903942/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა

(მოპირდაპირედ) - [1428]

გურამიშვილის გამზირი #11-ის
მოპირდაპირედ

ახალდაბის ქუჩა - [1427]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

კ/თ საქართველო - [1419]

ც. დადიანის ქუჩა #317 - [3067]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

#11 რუსული საჯარო სკოლა - [1738]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #148 - [1739]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #138/136 - [1740]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

#10 საჯარო სკოლა - [1741]

დეპოს ქუჩა - [2772]

მ/ს ნაძალადევი - [1742]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #30 - [1743]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #26 - [1744]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [1745]
N. Khudadov Street, Georgia

#4 საჯარო სკოლა - [2771]

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1746]
კონსტიტუციის ქ. (Constitution Str.), Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1747]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩუბინაშვილის ქუჩა - [3461]
37 ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა, Georgia

ტოვსტონოგოვის ქუჩა - [1995]
Ivane Javakhishvili street, Georgia

ჯავახიშვილის ქუჩა #107 - [2207]
107 Ivan Javakhishvili street, Georgia

ჩუბინიშვილის და ფოცხვერაშვილის ქ-ების
გადაკვეთა - [3463]
18 Kote Potskhverashvili street, Georgia

სადგურის მოედანი (7) Station Square (7) -
Id:3728
Tevdore Mghvedli Street, Georgia

სადგურის მოედანი (7) Station Square (7) -
Id:1352





62 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
moovitapp.com-ზე. გადადით Moovit აპი, რათა იხილოთ ცოცხალი

ავტობუსების დრო, მატარებლის გრაფიკი ან მეტროს განრიგი და
დეტალური ინსტრუქციები თბილისი-ში ყველა საზოგადოებრივი
ტრანსპორტთან დაკავშირებით.

© 2022 Moovit - ყველა უფლება დაცულია

შეამოწმეთ ცოცხალი

ჩამოსვლის დროები

Moovit-ის შესახებ MaaS გადაჭრის გზები 
მხარდაჭერილი ქვეყნები Moovit-ის საზოგადოება

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/62/300400/1634516/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dka%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DGeorgia%26cd2%3D%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%25259A%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1%2525E1%252583%252598__Tbilisi
https://moovit.com/about-us/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0
https://moovitapp.com/index/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20III%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0
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